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lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Canava/ia bonariensis

Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 127
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Canava/ia brasiliensis

Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 128
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Canavalia e n s ifo rm is

Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 128
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Cratylia f lo r ib u n d a

6 Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 129
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Dioclea grandiflora

A7 Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 129
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a Jectina de Dioclea guianensiss

A8 Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 130
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Nylaparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Dioclea rostrata

A9 Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 130
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Ny/aparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Dioclea violacea

AIO Testes estatísticos Log-Rank, Breslow e Tarone-Ware da comparação 131
entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de Ny/aparvata

lugens submetidas a bioensaio com a lectina de Dioclea virgata

AlI Teste estatístico de Log-Rank para comparação aos pares das curvas de 131
sobrevivência de ninfas de Nylaparvata lugens alimentadas com
lectinas de Dtocleinae a 0,1 %
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estatfstico de Tarone-Ware para comparação aos pares das curvas 132
revivência de ninfas deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANy/aparvata lugens alimentadas com

Iectmas de Diocleinae a O,I %s

estatístico de Breslow para comparação aos pares das curvas de 132
vivência de ninfas de Ny/aparvata /ugens alimentadas com

Iecnnas de Diocleinae a 0,1 %

estes estatísticos para a comparação geral entre as curvas de 132
brevivência de ninfas de Aulacorthum solani cada um dos bioensaios

com a letina de Canavalia brasiliensis

- Teste estatístico de Log-Rank, para comparação aos pares, das curvas 133
de sobrevivência de ninfas de Aulacorthum solani alimentadas com
1Írias concentrações de Con Br

Teste estatístico de Breslow, para comparação aos pares, das curvas de 133
obrevivência de ninfas de Aulacorthum solani alimentadas com várias

concentrações de Con Br
Teste estatístico de Tarone-Ware, para comparação aos pares, das 133
curvas de sobrevivência de ninfas de Aulacorthum solani alimentadas
com várias concentrações de Con Br

xvii



ALA
CYS
ASP
OLU
PHE
OLY
HIS
lLE
LYS
LEU
MET
ASN
PRO
GLN
ARO
SER
THR
VAL
TRPyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XXX
TYR

Alanina
Cisteína

Ácido aspartico
Ácido glutâmico

Fenilalanina
Olicina

Histidina
Isoleucina

Lisina
Leucina

Metionina
Asparagina

Prolina
Olutamina
Arginina
Serina

Treonina
VaJina

Triptofano
Desconhecido

TirosinaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

aminoácidos (código protéico - IUPAC -IUB, 1972)

1 letra Código de 3 letras Aminoácido

eviaturas:
EPC
TI
TE

EDTA
tBr
-Gal

HPLC
TG
v

LB

Dietil pirocarbonato
Ditiotreitol
Ditioeritritol
ácido etilenodiaminotetraacético
Brometo de Etidio

5-bromo-4-cloro-3-indoil-J3-D-galactosídeo
Cromatografia líquida de alta resolução
isopropiltiogalactopiranosídeo
massa/volume
Luria-Bertani
desoxinucleotídeo trifosfato
Reação em cadeia da DNA polimerase
eletroforese em gel de poliacrilamida
pares de base
dodecil sulfato de sódioihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Thermus aquat icus

Tampão Tris-Borato-EDTA
Tampão Tris-EDTA
Tris-hidroxiaminometano

PCR
PAOE
b
DS

Taq

TBE
TE
Tris

xviii
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Lectinas da sub-triboihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iocleinae foram avaliadas quanto a capacidade

- ticida para uma importante praga do arroz na Ásia, o Nilaparvata lugens e o gen da

. a mais efetiva foi clonado, sequenciado e a proteína recombinante foi então expressa

Escherichia coli. Além disto, aspectos estruturais da proteína mais tóxica foram

erminados por análise de sequenciamneto N-terminal, espectrometria de massa e

istalografía de raios X.

Num levantamento inicial usando 9 lectinas com especificidade para

icose/manose de plantas dos gêneros Canavalia, Cratylia e Dioclea (sub-tribo

ioc/einae, Leguminosae) incorporadas em dietas artificiais a 0,1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% (m/v) e administradas

ninfas do terceiro instar de Nlugens, a lectina de Cana valia brasiliensis, Con Br, exibiu a

ividade inseticida mais potente, causando a maior redução no tempo médio de

revivência das ninfas, em relaçãoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà s demais lectinas.

Por outro lado, Con Br não causou nenhum efeito deletério sobre o

cimento e desenvolvimento do afideo da batata, Aulacorthum solani. Na realidade,

on Br (a 0,1 %, m/v) produziu um efeito probiótico sobre A.solani aumentando

ignificativamente (P<O,OOI) o tempo médio de sobrevivência dos insetos tratados com a

ectina em relação aos insetos alimentados com uma dieta padrão, sem lectina. Entretanto,

efeito probiótico mais dramático foi observado sobre a produção de ninfas por adultos de

olani criados com uma dieta contendo Con Br a 0,1 % (m/v).

Um fragmento de DNA codificando o gen conbr foi amplificado por PCR,

onado no vetor pCRfi, e a sequência do inserte foi então determinada. O gen clonado

ifica uma cadeia polipeptídica com 290 resíduos de aminoácidos correspondendo a pré-

o-Con Br, o produto primário de tradução do gen conbr. A julgar pela homologia com o

.:: n da Con A, a biossíntese da Con Br deve envolver os mesmos eventos pós-traducionais

e têm sido determinados para a Con A.

A presença de duas isoformas para a cadeia polipeptídica que constitui a

_ bunidade intacta da Con Br, produto do processamento da pré-pro-Con Br, foi

emonstrada por espectrometria de massa e sequenciamento N-terminal, e pode indicar que

elas são codificadas por gens distintos mas muito relacionados.

xix
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A estrututura tridimensional da Con Br, determinada por cristalografia de

'os X, é similar à da Con A Entretanto, sua conformação quatemária (tetramérica) é

ligeiramente mais aberta, podendo resultar em pequenas diferenças no reconhecimento de

receptores da superflcie celular, quando comparada com a Con A.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xx



ABSTRACTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The efIect of several glucose/mannose specific lectins fromihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iocleinae

egumes on the survivorship of Nilaparvata lugens was investigated. The gene coding for

e most insecticidal lectin was cloned, sequenced and expressed in Escherichia coli cells.

addition, the molecular and three-dimensional structure of the lectin with the best

cticidal properties were investigated by N-terminal sequencing, mass spectrometry andyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T -ray crystallography.

Lectins from 9 Diocleinae species (genera Canavalia, Cratylia and Dioc/ea)

Te incorporated in artificial diet (0,1 %, m/v) and evaluated for their insecticidal

perties against the Rice Brown Planthopper, Nilaparvata /ugens, the most destructive

of rice crop in Asia. AlI the lectins had insecticidal properties with difTerent degrees of

. etabolic efIect. Con Br was the most toxic protein and caused the greatest reduction

- the average survival time of Nilugens nymphs at the 0,1 % (m/v) leveI.

On the other hand, Con Br did not show any significant deleterious efIect on

growth and development of the pitch potato aphid, Aulacorthum solani. lndeed, Con Br

,1 %, m/v) produced a significant (P<0,001) probiotic response on this insect by

easing the average survival time in relation to that observed with aphids fed on a

trol diet. However, the most dramatic probiotic efIect of Con Br was observed by the

ulation of nymphs production by A.so/ani adults reared on a diet containing

.1 % (m/v) oflectin.

The gene coding for Con Br was amplified by PCR, cIoned and its complete

leotide sequence was determined. The Con Br gene has an open reading frame of 870

and codes for a polypeptide with 290 amino acid residues corresponding to pre-pro-Con

. the translational primary product. Taking into account the structural similarity between

Br and Con A genes, the biosynthesis of Con Br involves similar post-translational

nts that have been described for Con A.

The occurrence of 2 isoforms for the mature intact Con Br polypeptide was

ted by N-terminal sequencing and mass spectrometry analysis of the protein fractions

d in native Con Br. Thus, Con Br seems to be a mixture of isoforms which in part may

- by the transcription of very related genes.

xxi



Con Br polypeptide chain folds in a three-dimensional slruclure almost

tical to that determined for Con A. However, Con Br quaternary structure is slightly

re open, which may cause subtle difTerences in the carbohydrate fine specificity of Con

in relation to Con A. Therefore, Con Br may recognize very small topological changes

the structure of carbohydrates moieties on the cell surface receptors. This difTerences

eem to be irrelevant for their insecticidal effects onihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.lugens, aJthough they may explain

hy Con Br and Con A have produced, in many other living systems, the same biological

ponse but with different intensities.
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1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTRODUÇÃO

Definições e Considerações Gerais

Lectinas são proteínas amplamente distribuídas na natureza e têm sido

ntradas em formas de vida tão diversas quanto vírus, microrganismos, vegetais e

. ais. As proteínas classificadas como lectinas possuem como propriedade comum a

ilidade de reconhecer e se ligar reversivelmente e com alta especificidade a resíduos de

idratos, sem contudo alterar a estrutura química dos ligantes. Ao interagirem com

_ icoconjugados da superficie celular, as lectinas podem promover a formação de ligações

das entre células adjacentes, causando a aglutinação das mesmas.

A especificidade por carboidratos de uma lectina é geralmente estabelecida

do-se a capacidade de vários mono- e oligossacarídeos em inibir uma determinada

o causada pela lectina. Para este propósito, a aglutinação de hemácias é a propriedade

empregada. Assim, a partir da sua reação com açúcares simples, as lectinas são

ificadas em grupos distintos, a saber, lectinas específicas para: D-glicose/D-manose;

anose; N-acetil-D-glicosamina; D-galactoselN-acetil-D-galactosamina; L-fucose; e

. o siálico. Na interação com oligossacarídeos e polissacarídeos, a maioria das Jectinas

nhece os resíduos localizados na extremidade não redutora (PUSZTAl, 1991).

No Reino Vegetal, as lectinas têm sido encontradas em diversas famílias,

o que o maior número de lectinas vegetais já isoladas e estudadas pertence a plantas da

'liaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeguminosae.

A interação das lectinas com a porção glicídica dos glicoconjugados da

rfície celular resulta numa variedade de efeitos biológicos. Alguns destes efeitos são a

para a aplicação das lectinas na investigação de problemas químicos e biológicos.

o exemplos de efeitos biológicos causados por lectinas, podemos citar a aglutinação de

eatrócitos e outros tipos celulares, a estimulação mitogênica de linfócitos, a inibição do

imento de células de tumores, a indução da liberação de histamina por basófilos e

ócitos, a inibição do crescimento de fungos e a toxicidade sobre células e organismos,

como animais e insetos (LISyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& SHARON, 1986; PUSZTAl & BARDOCZ, 1995). Do

de vista tecnológico, a investigação das propriedades biológicas das Jectinas é
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esaatégica para estas proteínas terem aplicabilidade em áreas importantes como medicina e

ultura, Assim, o efeito deletérioihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin vitro e in vivo de muitas lectinas vegetais sobre

s pragas de culturas de grande expressão econômica representa grande possibilidade

dos gens que codificam estas proteínas na obtenção de variedades de plantas

- entes a pragas, através das já estabelecidas técnicas de engenharia genética de plantas.

_ Efeito Inseticida de Lectinas VegetaisyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o efeito deletério de várias lectinas vegetais tem sido demonstrado para

os pertencentes às ordens Coleoptera, Homoptera e Lepdoptera.

1 Ordem Coleoptera

A ordem Coleoptera (Linnaeus, 1758) compreende os insetos conhecidos

besouros, e é a ordem de insetos com o maior número de espécies, cerca de 300.000

. ies descritas' e distribuídas em 4 subordens. Os coleópteros apresentam como

eristica principal as asas anteriores (élitros) espessas, resistentes, opacas e muitas

ostentando um extravagante e belo colorido, usadas como estojo onde é guardado o

par de asas (membranosas), utilizadas no vôo. O aparelho bucal é do tipo mastigador,

todas as peças bem desenvolvidas. Os coleópteros apresentam desenvolvimento

metabólico. Do ovo nascem as larvas que podem sofrer até 15 ecdises, transformando-

em pupas e, finalmente, em adultos. Um grande número de espécies se constituem em

.as pragas da agricultura, destruindo importantes produtos do consumo humano e/ou

ai, quer estejam armazenados ou não (GALLO et al., 1988).

O gorgulho do feijão-de-corda, Callosobruchus maculatus (Coleoptera-

hidae), uma importante praga dos grãos armazenados, tem sido frequentemente

'--I.JJL4!docomo um coleóptero modelo para se estudar a toxicidade de lectinas vegetais. O

culatus é um coleóptero pertencente à famíliaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ru c h id a e , uma pequena familia de

uros que se alimentam, quando na fase larva), principalmente de sementes de plantas

inosas, corno os feijões e ervilha.=
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Nestes experimentos, a lectina a ser testada é incorporada em sementes

ciais, em uma determinada concentração, e o efeito sobre o desenvolvimento da larva

-aliado. Em um levantamento utilizando 17 lectinas vegetais com especificidade por

entes monossacarídeos, MURDOCKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet ai. (1990) identificaram 5 lectinas (3 lectinas

íficas para GlcNAc e 2 específicas para GaINAc/Gal), que causaram um retardamento

_ ificativo no tempo de desenvolvimento de larvas de Crnaculatus. Do grupo das lectinas

Ac/Gal, as mais tóxicas foram as de Arachis hypogea (amendoim) eYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a c lu ra

ifera. A nível de 1% (mim), as lectinas de amendoim e M ip om ife ra causaram um

damento médio de 9,8 e 8,5 dias, respectivamente, no tempo de desenvolvimento

-aI. Todas as lectinas GlcNAc testadas causaram retardamentos significativos no tempo

esenvolvimento de larval a nível de 1% (mim). Entretanto, enquanto que as lectinas de

anum tuberosum (batata) e Datura stramonium apresentaram um efeito pequeno (3,6 e

dias de retardamento, respectivamente), a lectina de germe de trigo (Triticum

ivum), a WGA, foi a mais potente. Na dose de 0,2% (mim), a WGA causou um

damento de 6,5 dias enquanto que a 1% (mim) o retardamento foi de 22,8 dias. Para

incremento de 0,1 % na dose de WGA houve um retardamento de 1,47 dias no tempo

'0 de desenvolvimento larval. Para a WGA, as taxas de mortalidade (número total de

tos emergidos das sementes em relação ao número total inicial de larvas eclodidas,

i!:t::resso em percentagem) foram de 28,02 % (0,2 %) e 50,80 % (l %). No caso da taxa

ortalidade, para cada acréscimo de 0,1 % na dose de WGA um aumento de 2,84 % na

lidade foi verificado. Além disto, as 3 isolectinas do trigo, quando incorporadas

~::anidamente em sementes artificiais, foram igualmente efetivas em retardar o

- imento e desenvolvimento do gorgulho do feijão-de-corda, Vigna unguiculata
«"

- :ESING et ai., 1991).

A lectina de rizomas de Urtica dioica, UDA, e a lectina de germe de arroz

_,,=asaliva), RL que à semelhança da WGA são específicas para resíduos de N-

. glicosamina, mostraram-se igualmente tóxicas (P=O,OI) para larvas de C.maculatus

do incorporadas em diferentes doses em sementes artificiais (mJESlNG et a l. , 1991),

do comparadas à WGA A UDA e a RL causaram taxas de mortalidade de 65 % e

- %, respectivamente, quando testadas numa dose de 1 %. Nesta mesma dose, UDA e

causaram um retardamento no tempo de desenvolvimento das larvas de 20,4 e 14,9
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pectivamente. Entretanto, como a massa molecular da UDA (8.500) é cerca de Y4

molecular de WGA e RL (36.000), em uma determinada dose de lectina existem

mais moléculas de UDA presentes do que de WGA e RL. Por outro lado, RL e

possuem 4 sítios de ligação a carboidratos por molécula enquanto que UDA possui

Ç;::;;:IS 2. Desta maneira, numa dose particular de lectina, existem cerca de 2 vezes mais

de ligação UDA do que RL ou WGA. Assim, levando-se em consideração a

ntração efetiva dos sítios de ligação a carboidratos, através do qual as lectinas

em a sua toxicidade, RL e WGA são igualmente potentes na atividade inseticida

eoarra larvas deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACmaculatus, enquanto que a UDA é cerca de 2 vezes menos potente

- :ESING et ai, 1991).

Considerando que as infestações de Cmacúlatus em sementes estocadas de

iião-de-corda têm inicio normalmente em pequenos níveis, e crescem progressivamente

-ésde várias gerações do inseto até que o estoque seja destruído, caso nenhuma medida

ontrole seja adotada, e como as investigações do efeito deletério de lectinas vegetais

este inseto têm se limitado a avaliar o impacto da lectina sobre uma única geração,

;ROOCK et ai. (1990) estimaram qual seria o impacto de uma lectina tóxica para o

culatus, a WGA por exemplo, sobre uma população deste inseto durante algumas

-","""",,<-L~,ções.Usando um modelo matemático simples e os dados de mortalidade e aumento no

po de desenvolvimento larval provocados pela WGA quando incorporada em sementes

ciais numa dose de 1 %, foi possível se calcular o número de insetos que estariam

ntes em um estoque de feijão-de-corda, 180 dias após a sua infestação com um único

1 de Cmaculatus. Assim, num estoque de sementes susceptfveis, 256.023 insetos

iam presentes 180 dias após a infestação. Se as sementes contivessem WGA numa

centração de 1 % (mim), a população de Cmaculatus seria de 3.901 insetos, um

ero bem abaixo daquele esperado para sementes desprotegidas. Estes valores

resentam, na realidade, uma redução de 98,4 % na população do inseto que foi

envolvida em sementes contendo WGA numa concentração de 1 %.

A lectina básica isolada de sementes de PSOphOC01pUS tetragonolobus, uma (

inosa encontrada em países tropicais, se mostrou bastante tóxica para larvas de

culatus, com uma LCso de 3,5 mg/g de semente artificial (GATEHOUSE et ai., 1991). )
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CZAPLAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& LANG (1990), utilizando um outro coleóptero,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iabrotica

ecimpunctata howardi Barber, uma praga do milho de grande importância nos Estados

'dos (PFADT, 1962), avaliaram a atividade antimetabólica de 26 lectinas com diferentes

ificidades (glicose/manose, N-acetilglicosamina e N-acetilgalactosamina/galactose)

ira larvas do referido inseto, em bioensaios tópicos utilizando uma solução a 2 % de

lectina, com exceção da lectina de Ricinus communis (mamona) que foi usada numa

de 0,5 %. O efeito antimetabólico foi avaliado através da mensuração das taxas de

rtalidade e do peso das larvas tratadas com as diversas lectinas em relação ao controle.

enhuma das lectinas especificas para resíduos de glicose/manose apresentou atividade

ticida, numa dose de 2 %. Entretanto, 3 lectinas GIcNAc e 5 lectinas GalNAc/Gal se

straram deletérias. As lectinas GlcNAc tóxicas foram as de Bandeiraea simplicifolia,

o (a WGA) e Phytolaca americana, enquanto que as GaINAc/Gal foram as de Ricinus

unis (mamona); CodiumYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ra g ile (uma alga verde marinha), Vicia vil/osa, Mac/ura

ifera e Artocarpus integrifolia (jaca). A lectina de sementes de mamona foi a mais

xica de todas causando uma mortalidade de 100 %. Entre as lectinas não letais, as de

- C agite e Mpomifera causaram a maior redução no peso das larvas (cerca de 85 %) em

relação ao peso das larvas do controle. A WGA, que se mostrou a mais potente lectina

tre 17 outras quando testada contra larvas de Cmaculatus (MURDOCK et aI, 1990),

ou uma redução de 58 % no peso de larvas de D.undecimpunctata howardi, apesar da

de mortalidade ter sido de apenas 10 %. Já a lectina de Mpomifera, que também se

ostrou tóxica para Cmaculatus causou uma redução de 85 % no peso de larvas de

.undecimpunctata howardi sem entretanto causar mortalidade das mesmas.

O efeito tóxico das lectinas vegetais sobre insetos é provavelmente resultado

interação destas proteínas com a porção glicidica de gliconjugados (glicolipídeos,

_ icoproteínas e/ou polissacarídeos) do trato digestivo das larvas. Através de estudos de

unofluorescência, GATEHOUSE et aI. (1984) demonstraram, utilizando anticorpos

cíficos para a lectina (PHA) de sementes de feijão comum (Phaseolus: vufgaris), que a

HA (especifica para oligossacarídeos contendo GaINac/Gal), quando ingerida por larvas

Cmaculatus, se liga às células epiteJiais do aparelho digestivo. Na realidade, a PHA,

do incorporada em sementes artificiais, é tóxica (LC5o de 1,3 %) para larvas em

envolvimento de Cmaculatus (GATEHOUSE et aI., 1984). Foi então sugerido que o
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ecanismo de toxicidade da lectina seria semelhante ao que ocorre em ratos (PUSZT Al,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv

1). Assim, a lectina ingerida causaria a desrupção das células epiteliais do intestino da /

a levando a uma redução na absorção de nutrientes por parte destas células. Em adição

estas observações, foi também verificado que a PHA não é significantemente tóxica para

as deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAcanthoscelides obtectus (Coleoptera-Bruchidae), um gorgulho que é praga do

- ijão comum (Phaseolus vulgaris) armazenado, e que ao contrário do que ocorre em

as de Cmaculatus, nas quais há uma forte ligação da PHA às células do intestino, a

HÁ não se liga às células epiteliais do trato digestivo de A.obtectus (GA TEHOUSE et aI,

989), reforçando a hipótese de que a toxicidade oral das lectinas contra insetos está

. timamente relacionada à sua interação com as células da superficie do intestino. Além

. o, a reorganização do epitélio do intestino durante a fase pupal permitiu que a PIlA se

'fundisse para o tecido adiposo de pupas de Cmaculatus e se ligasse às células que

azenam reservas de lipídeos em seu interior. Em contraste, PHA não se ligou ao mesmo

ipo de células de pupas de Aobtectus, o que também pode explicar a diferença de

ividade tóxica desta lectina contra estes 2 insetos (GATEHOUSE et a l. , 1989).

Uma segunda possibilidade para o mecanismo de ação inseticida das lectinas

.egetais é sua interação com a membrana peritrófica. Esta membrana está presente na

ioria dos insetos fitófagos, é composta primariamente por quitina (um polímero de

íduos de N-acetilglicosamina) e proteínas, e é secretada continuamente pela camada

itelial do trato digestivo, Entretanto, a camada epitelial não se encontra diretamente em

ntato com a membrana peritrófica; o espaço entre elas é ocupado por enzimas digestivas

oduzidas pelo epitélio e por substâncias que estão sendo assimiladas. A função da

embrana peritrófica é proteger o epitélio secretor contra danos por partículas abrasivas

GALLO et aI, 1988). Assim, ela está presente de maneira marcante nos insetos

tigadores. Desta maneira, no caso das lectinas específicas para resíduos de N-

etilglicosamina, como WGA e RL, o efeito deletério sobre o crescimento e

nvolvimento dos insetos poderia ser mediado pela sua interação com a quitina que

poê a membrana peritrófica. Tal ligação poderia resultar, por exemplo, numa

erferência no processo de absorção dos nutrientes (CHRlSPEELS & RAIKHEL, 1991).
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OrdemihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALepidoptera

A ordem Lepidoptera (Linnaeus, 1758) contém cerca de ]50.000 espécies

c::o=:x~idas e compreende os insetos conhecidos por borboletas e mariposas. Apresentam as

bertas por escamas que se destacam facilmente e o aparelho bucal é do tipo sugadoryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e=::!mlf. Na forma jovem, os lepidópteros se apresentam sob a forma de lagartas,

u....wó.olll'entediferentes dos adultos, apresentando aparelho bucal mastigador. De um modo

as lagartas são essencialmente fitófagas, atacando flores, folhas, frutos, sementes,

'Q~)s e hastes. Ao completarem o seu total desenvolvimento, deixam de se alimentar e

ormam-se em pupas que posteriormente darão origem ao adulto. Os lepidópteros

ituem a ordem de maior número de insetos pragas de nossa agricultura. Apesar dos

os (borboletas e mariposas) não causarem nenhum dano, suas formas larvais são muito

diciais, atacando todas as partes das plantas e causando enormes prejuízos.

Lectinas de plantas têm se mostrado promissoras no controle de alguns

. ópteros. Por exemplo, a lectina de sementes de soja (Glycine max), causou redução

_ . cativa (P < 0,005) na taxa de crescimento larval do mandarová do fumo,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a n d u c a

a (Lepidoptera-Sphingidae), quando incorporada em uma dieta artificial a nível de 1 %

•.~~.~,-,•.~E & MURDOCK, 1983). Esta lectina é específica para resíduos de N-

ilgalactosarnina/galactose.

Num levantamento de 26 lectinas, distribuídas em grupos com

ificidades para D-glicoselD-manose,' N-acetil-D-glicosamina e N-acetil-D-

osaminaJD-galactose, CZAPLA & LANG (t 990) identificaram 3 lectinas com

-idade inseticida para larvas de Ostrinia nubilalis (Lepidoptera-Pyralidaev, lima broca

se constitui na praga mais destrutiva da cultura do milho nos Estados T Jnidos (PFADT,

2). As lectinas foram avaliadas em bioensaios tópicos utilizando uma solução a 2 % (20

g ml) de cada lectina. As lectinas significativamente efetivas foram as de mamona

ônus communis), a lectina do germe de trigo (WGA) e a de sementes de Bauhinia

c u m u re a . As 3 lectinas produziram uma mortalidade de 100 % no 7' dia do bioensaio,

do adiministradas topicamente numa dose de 2 %. Quando incorporadas em uma dieta

cial em várias concentrações e oferecidas às larvas de (L n u b lla lis , as lectinas de

communis, B.purpurea e a WGA apresentaram valores de LCso de 0,29, 0,73 e 0,59 mg/g

=
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ieta, respectivamente. Numa concentração igual a da Leso, as lectinas causaram uma

~DÇã-o de peso das larvas de 90 % (WGA), 50 % (Iectina deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB.purpurea) e 40 % (Iectina

communis).

Ordem Homoptera

Esta ordem compreende as cigarras, cigarrinhas, pulgões e cochonilhas,

eearando com cerca de 35.000 espécies descritas. São insetos que sofrem metamorfose

,--_vL'-'pleta~ou seja, a larva, ao sair do ovo, é muito parecida com a forma adulta,

nciando-se apenas pela ausência de asas, coloração, tamanho e pelo aparelho

~rodutor que ainda não se acha desenvolvido. Esta forma larval, que se chama ninfa,

várias ecdises e, em cada muda, os caracteres do aduJto vão progressivamente

t:;",..,~!:Indoforma. Os homópteros são insetos fitófagos que sugam a seiva das partes aéreas e

das plantas. O aparelho digestivo destes insetos possui uma modificação anatômica

permite que o excesso de líquido sugado passe diretamente da porção inicial para a

do tubo digestivo, sendo eliminado pelo ânus em forma de gotículas. Por essa razão é

ecssível aos homópteros a sucção contínua da seiva, pois só é aproveitada pelos insetos um

alimentar concentrado, de fácil absorção. Daí a sua enorme importância para 3

_ cultura, pois além dos prejuízos diretos causados pela sucção continua de seiva e das

rmações e lesões produzidas nas plantas, os homópteros podem ser vetores de vírus

togênicos, além de introduzirem substâncias tóxicas nos vegetais.

POWELL et ai (1993) demonstraram pela primeira vez a toxicidade de

Ib:"tiruiS vegetais para insetos da ordem Homoplera. Neste estudo, foram utilizadas duas

rtantes pragas da cultura do arroz na Ásia: Nilaparvata /ugens e NephotettixYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc in c ite p s .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AIlLlmLS as espécies podem causar severos danos fisiológicos às plantas hospedeiras e

êm podem agir como vetores de vírus de importância econômica. Inicialmente, 4

as foram testadas (incorporadas em dieta artificial a nível de 0,1 %, m/v) contra

do 1° instar de N ilu g e n s : a lectina de bulbos de Galanthus nivalis (GNA), a PHA, a

lectma de sementes de ervilha (PSA) e a WGA Destas lectinas, somente GNA, uma lectina

especificidade exclusiva para resíduos de manose, e WGA mostraram efeitos

etabólicos significantes (P < 0,001) com valores médios de mortalidade corrigida de
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e 75 %, respectivamente. Contra ninfas do 3° instar deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN i lu g e n s , 8 lectinas foram

iadas (incorporadasyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmI dieta artificial a nível de 0,1 %, m/v): GNA, WGA, a lectina deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

culinaris (LCA), HGA, a lectina de sementes de jaca (JCA), a lectina de sementes de

alia ensiformis (Con A), a lectina de tubérculos de batata (PPL) a PHA.

N.,.,~mente, somente a GNA e a WGA mostraram efeito inseticida significante (P < 0,00 I)

valores médios de mortalidade corrigida de 79 e 78 %, respectivamente. Outras duas

teennas, OSA (Iectina de arroz) e UDA (lectina de rizomas de Urtica dioica), apesar de

Q'e5entarem a mesma especificidade da WGA, ou seja, ambas específicas para resíduos de

~" •.".,""c, não apresentaram nenhum efeito (POWELL et aI, 1995a). Já outras 2 lectinas

especificidade exclussiva para manose, NPA (de Narcissus pseudonarcissuss e ASA

alho, Allium sativum), da mesma maneira que a GNA, apresentaram efeito tóxico

s:.g:nrtIcativo, porém inferior ao de GNA (pOWELL et aI, 1995a). Quando GNA e WGA

testadas contra ninfas do 3° instar de N.cinciteps, ambas na dose de 0,1 %, somente

mostrou-se significativamente efetiva (P < 0,00 I), com um índice de mortalidade

igida de 87 %. Um dos mecanismos propostos para a atividade inseticida de GNA é que

agiria como inibidor da alimentação urna vez que fêmeas adultas de Nilugens

entadas com uma dieta artificial contendo GNA a 0, I % mostraram uma redução

~-r:u1:icativa (P < 0,001) na quantidade média de gotículas de excreção, bem como no

W'Imne total de excreção produzido, num período de 36 horas (POWELL et aI, 1995b). 1 \

que não é tóxica para N./ugens, quando administrada numa dose de 0, I %, não

u alteração significativa (P > 0,05) no número total de gotículas e no volume total de

eecrecão produzido, indicando que esta lectina não causou mudança significativa na

cemtidade de dieta consumida (pOWELL et aI, 1995b).

Os afideos são homópteros que constituem a família Aphididae e estão entre

grupos de insetos de maior importância econômica. Afideos normalmente se

~roduzem partenogeneticamente (reprodução assexuada), pela produção de formas

(reprodução vivípara). Os afideos possuem um dos mais altos potenciais

........-.....viutivosdentre qualquer grupo de insetos. Por exemplo, sob condições de casa de

",...,:..t"'çãoo afideo do algodão, Aphis gossypii, pode completar um total de 51 gerações em

Q~LS um ano, com cada adulto produzindo cerca de 85 formas jovens, as ninfas. Desta

ira, apesar das populações de afideos serem bem controladas por fatores naturais
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condições de tempo adversas, doenças fúngicas e insetos predadores e parasitas, estes

t::5:e:;c.s são de grande importância para a agricultura, pois em virtude da sua enorme

<:Z;::!Cl· ,dadede multiplicação, eles estão entre as piores pragas conhecidas. Além disso,

,-,..."-,"",uerespécie, sob condições favoráveis, pode ser considerada uma praga em potencial

, 1957).

Para o afideoihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAcyrthosiphonYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp is u m , que é praga de algumas plantas

~rnninosas como ervilha, trevo e feijões (EDW ARDS & HEATH, 1965), RAHBÉyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&

VAY (1993) estudaram o efeito da WGA e Con A, incorporadas em dieta artificial nas

ntrações de 10, 50 e 250 ug/ml, sobre a mortalidade e crescimento de ninfas criadas

uma dieta contendo estas proteínas, a partir de 1 dia de idade. WGA não apresentou

um efeito adverso sobre a sobrevivência e crescimento de ninfas de Apisum, enquanto

Con A mostrou uma toxicidade significante, com valores de LCso e ICso de 134 e t 82

:: , respectivamente.

WGA, UDA e as lectinas de Brassica fruticulosa e Bispinescens, todas

íficas para GlcNAc, apresentaram efeito de antibiose para o afideo Brevicoryne

icae (COLE, 1994).

Recentemente, RAHBÉ et ai (1995) realizaram um levantamento de

idade inseticida contra o afideo da ervilha, A.pisum, utilizando 32 lectinas vegetais com

'"ersasespecificidades incorporadas em dieta artificial numa faixa de concentração de 10

150 ug/ml. A atividade inseticida foi medida pela toxicidade (determinação de LCso) e

ição do crescimento (lCso) durante o período ninfal de A.pisum. As proteínas mais

icas foram a Con A, GNA, ACA (lectina de Amaranthus caudatus) e LcH (a lectina de

tilha, Lens culinaris), com valores de LCso variando de 68 a 312 J.1g/mI.Um maior

ero de lectinas causaram inibição de crescimento, mesmo não causando toxicidade

nas concentrações testadas. Não foi constatada nenhuma correlação entre a atividade

ticida de uma determinada lectina e sua especificidade por açúcar. Com o objetivo de

erificar se lectinas que foram tóxicas para Apisum poderiam representar toxinas para

deos em geral, a Con A, em concentrações de 10 a 1500 ug/ml, foi testada também

tra outros 5 afideos: Aphis gossypii, Aulacortum solani, Macrosiphum euphorbiae,

crosiphum albifrons e Myzus p e rs ic a e . As respostas das espécies de afideos utilizados

ram bastante variáveis, com algumas espécies sendo mais fortemante afetadas e outras
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ão afetadas. Desta maneira, dentro de uma determinada classe de insetos, uma

:!e!~::!lÍ!l:adla lectina pode exibir diferentes graus de toxicidade frente a diferentes espécies.

ibilidade diferenciada a uma única lectina parece.estar relacionada com o número

t=sp;mlI05-de uma determinada espécie na natureza. Isto foi evidenciado peJo fato de

afideos oligófagos restritos a plantas leguminosas foram os mais sensíveis, enquanto

afideos polífagos mostraram uma maior resistência a altos níveis de Con A. EmyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&S~-ioa determinação da toxicidade de várias lectinas frente a afideos, os autores também

zralíaram a capacidade dos afideos em processar as lectinas ingeri das na dieta. Nenhuma

- dade endoproteásica foi detectada nas diferentes partes do trato digestivo deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAApisum.

de regra, os afideos ingerem uma pequena quantidade de proteínas, uma vez que sua

de alimentos, a seiva do floema das plantas hospedeiras, é rica em amino ácidos

e açúcares. Confirmando a ausência de atividade proteolítica nestes insetos, a grande

.oria das lectinas testadas por RAHBÉ e colaboradores contra Apisum foram

:peradas no líquido de excreção sem nenhuma modificação aparente ou degradação

proteolítica. Três lectinas, WGA, CPA e Con A, não foram detectadas no líquido excretado

os insetos. Entretanto, não houve evidências de proteólise destas Jectinas devido a

ência de polipeptídeos de baixo peso molecular no material excretado, quando

isado por SDS-PAGE.

Diante destes dados, podemos concluir que lectinas de origem vegetal, de

versas espécies, são eficientes em interferir no crescimento e desenvolvimento de insetos

encentes às ordens mais importantes no que diz respeito a pragas agrícolas.

Lectinas de sementes da sub-tribo-Oiocleinae

A família Leguminosae é a que possui '0 maior número de lectinas isoladas .

.Iais de 70 lectinas, de espécies distribuídas em diferentes sub-famílias, tribos e sub-tribos

ta familia, já foram purificadas (SHARON & LlS, J990). Somente de plantas dos

= êneros Canavalia, Cratylia e Dioclea (todas da sub-tribo Dioc/einae) mais de 15 lectinas

sido isoladas nos últimos 15 anos. As espécies desta sub-tribo ocorrem principalmente

regiões tropicais, sendo muitas delas nativas do Brasil. A disponibilidade de sementes

principal fonte de lectinas nestas plantas), o alto teor de lectinas nas sementes e a
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rz;:d<~de obtenção de preparações destas proteínas com alto grau de pureza têm permitido

•.•..•~,~. gação de várias propriedades biológicas das mesmas.

Propriedades químicas e físico-químicas

Todas as lectinas isoladas de plantas desta sub-tribo possuem especificidade

resíduos de glicose, manose e derivados. A Con A (concanavalina A), de sementes deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aliaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe n s ifo rm is , é a lectina mais estudada até hoje, e foi isolada pela primeira vez em

por Sumner & Howel1. De fato a Con A foi a primeira lectina isolada por

atografia de afinidade usando um gel de polidextrana (Sephadex). À semelhança da

A, todas. as . outras lectinas desta sub-tribo já estudadas tem sido isoladas por

atografia de 'afinidade em coluna de Sephadex G-50. Estas proteínas, como a Con A,

- tetrâmeros compostos por uma mistura de subunidades intactas formadas por uma

cadeia polipeptídica com 237 aminoácidos e de subunidades fragmentadas, nas quais

esma cadeia polipeptídica está dividida em dois fragmentos, por não ter havido a

ação de uma ligação peptídica entre os resíduos 118 e 119 (CHRISPEELS et ai, 1 9 8 6 ) .

ar de não estarem ligados covalentemente, os dois fragmentos, denominados beta e

são mantidos juntos por ligações não covalentes e formam um protômero cuja

estrutura tridimensional é essencialmente a mesma da subunidade formada pela cadeia

ipeptídica íntegra, sem descontinuidade na sua estrutura primária (BECKER et ai, 1 9 7 5

.~'LC""1cL,"ON & LIS, 1989a). Os fragmentos beta e gama são característicos das lectinas de

== inosas da sub-tribo Diocleinae, como Dioclea g ra n d if lo ra (MOREIRA et aI, 1983c),

alia brasiliensis (MOlffilRA & CAVADA, 1984), Cratylia f lo r ib u n d a (OLIVEIRA

al, 1991), Dioclea guianensis (VASCONCELOS et ai, 1991), Dioclca rostrata

_ VADA et ai, 1996a), Dioclea virgata (CAVADA el ai, 1996b), Dioclea violacea

_' OREIRA et ai., 1996a), Canavalia bonariensis «CAVADA et ai, 1996c) e D io c le a

acarpa (MOREIRA et aI., 1996b). A elucidação da seqüência de aminoácidos da

unidade intacta da lectina de Dioclea g ra n d if lo ra (RlCHARDSON et ai, 1984b), como

bém dos seus fragmentos (AlNOUZ et ai, 1987), revelou que tais fragmentos são

(
1/
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dos da subunidade intacta, sugerindo um mecanismo de biossíntese semelhante ao dayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o sítio de ligação a carboidratos da Con A, um por cada subunidade, está

lizado em uma depressão na superflcie da proteína e distante 10 a 14 Â do íon Mn+2

TER & MAGNUSON, 1974; HARDMAN & AINSWORTH, 1976). Os resíduos

olvidos na ligação a carboidratos são TYRJ2, ASNI4, ASPI6, LEU99, TYRlOO,

08 e ARG228 (HARDMAN & AINSWORTH, 1976). De todos estes resíduos

ente ASP208 é conservado nas lectinas de Leguminosas já sequenciadas (KONAMIihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet

199~a).

Cada subunidade também possui um sítio de ligação para Mn+2,denominado

e um segundo sítio S2 ocupado por Ca+2 na proteína nativa (HARDMAN &

SWORTIL 1972). Os íons Mn+2 e Ca+2 estão distanciados de 4,6 À. O sítio SI é

do pelos resíduos GLU8, ASPIO, ASP19, HIS24 e duas moléculas de água. Os

duos VAL32 e SER34 estão envolvidos de forma indireta na ligação do íon Mn+2.Cada

destes resfduos estabelece uma ponte de hidrogênio com uma das duas moléculas de

que estão interagindo diretamente com o Íon. O sítio S2 é formado pelos resíduos

10, ASNI4, ASP19, TYR12 e duas moléculas de água (diferentes das moléculas de

do sítio SI). Os resíduos ASP208 e ARG228 estão envolvidos indiretamente, cada

duo estabelecendo uma ponte de hidrogênio com uma das duas moléculas de água do

S2. Dois resíduos (ASPIO e ASPI9) são compartilhados pelos dois cátions

-;,\Rl)MAN & AINSWORTH, 1972; BECKER et ai,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 7 5 ) .

A ligação de Mn+2ao sitio SI da apo-Con A (Con A desmetalizada) induz

mudança conforniacional na proteína que resulta na formação do sítio S2. A ligação

Ca+2ao sitio S2 induz a formação do sítio de ligação a carboidrato. A energia de

ção do processo de conversão da forma inativa para a forma ativa é de 22 Kca1.Morl,

uma constante de tempo de 17minutos a 5 ()C(BROWN et al, 1977).

A presença de sítios para ligantes hidrofóbicos tem sido invesiigada com

frequência em lectinas de Leguminosas. Estes sítios são de dois tipos, ou seja, podem

er dentro de uma única subnidade ou se estabelecerem no centro do tetrâmero.

Na Con A, o sítio da subunidade liga-se ao ácido indolacético (um hormônio

:: tal do grupo das auxinas) com uma constante de associação de 7 x 102 M-1
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- ELMANyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& WANO, 1978) e está localizado a 35 Â do sítio de ligação à carboidrato

~MAN & AINSWORPH, 1976). O segundo sítio hidrofóbico existe como uma

. idade única por tetrâmero que liga adenina e também citocininas, que são hormônios

::: tais derivados da adenina (SHARON & LIS, 1990).

__ Estrutura Tridimensional

A Con A foi a primeira lectina que teve a sua estrutua tridimensional

te:!~Ill·ada por difração de raios-X com resolução de 2,4 Â. (HARDMAN &

WORTH, 1972) e 2,0 Â (BECKERihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aI, 1975). A lectina é um tetrâmero constituído

subunidades ou protômeros de 25,5 KDa. A cadeia polipeptídica está dobrada de

eira bastante compacta, gerando uma estrutura de formato elipsoidal com dimensões

2 x 40 ,x 39 Â. Cetca de 51 % dos resíduos na cadeia polipeptídica estão dispostos em

~ ..•rtura secundária do tipo beta. Os outros 49 % não apresentam nenhuma estrutura

dária regular (REEKE et aI, 1975). Os segmentos em conformação beta, dispostos de

ira antiparalela, formam duas grandes folhas pregueadas. A folha 1 envolve 64

uos arranjados em 6 segmentos e 9 resíduos fazendo parte de pequenas alças de

ecoecção entre os segmentos. Esta folha constitui a face posterior ou dorso da molécula. A

TI forma a face anterior do protômero contendo cerca de 57 resíduos, dispostos em 7

_ entos antiparalelos. A única região da molécula que possui uma estrutura secundária

se aproxima de urna conformação em alfa hélice é um pequeno segmento da cadeia

ptídica que compreende os resíduos de 81 a 84 (HARDMAN & AINSWORTH,

i: BECKER et al, 1975)

Na formação do dímero, o segmento (resíduos 117 a 124) localizado na

inferior da folha I é posicionado ao lado do segmento correspondente da outra

s:::.::mu·dade,de modo que as duas folhas são mantidas lado a lado, formando uma folha

com 12 segmentos e que constitui a face posterior do dímero. Ainteraçno entre as

subunidades é mantida por pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e forças de

der Waals (HARDMAN & AINSWORTH, 1972; BECKER et aI, 1975; REEKE et ai,



Dois dímeros interagem, através de suas faces posteriores, para formar o

terrãmero com o surgimento de uma cavidade de 10 Ã de diâmetro no centro da molécula.

cavidade é acessível a soJvente e à difusão de pequenas moléculas. As forças que

têm o tetrâmero são similares àquelas descritas para a formação do dímero

.,,~u·UJMANyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& AINSWORTH, 1972; BECKERihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet al, 1975; REEKE et al, 1975).

Estudo de modelamento da lectina de Dioclea grandiflora mostrou uma

de semelhança na estrutura tridimensionaJ desta proteína com a Con A (AYOUBA et

. 1993)

.3 Propriedades biológicas

Apesar de exibirem a mesma especificidade por resíduos de glicose, manose

rivados e de serem estruturalmente muito semelhantes, as propriedades biológicas

uzidas por estas lectinas apresentam uma grande variabilidade e, atualmente, está claro

pelo menos do ponto de vista de afinidade, com relação a um mesmo ligante glicídico,

proteínas tem mostrado diferenças significativas (RAMOS, 1996). As lectinas de

entes da sub-tribo Diocleinae têm mon trado uma grande variabilidade de ação sobre ~

'os sistemas biológicos e, por isso, é cada vez maior a potencialidade destas proteínas

o ferramentas no estudo de fenômenos biológicos. Assim, tem sido mostrado que estasYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

. as são mitogênicas (BARRAL-NETTO et al., 1992), induzem a produção de

rferon (BARRAL-NETTO et al., 1992) e de outras citocinas (BARRAL-NETTO et al.,

preparação), provocam a formação de edemas de patas em animais de laboratório

ENTO et al., 1993), induzem a liberção de histamina (GOMES et al., 1994),ativam

ófagos (RODRIGUES et al., 1992), desencadeiam o fenômeno de apoptose

ARRAL-NETIO et aI., em preparação), induzem a produção de óxido nítrico

ARRAL-NETIO et al., em preparação), e mesmo conferem proteção parcial in vivo em

. ais infectados com Leishmania amazonensis (BARRAL-NETTO et ai., 1996). Por

o lado, dentre estas lectinas, a Con Br, a lectina de sementes de Cana valia brasiliensis

., tem se destacado como sendo uma lectina de propriedades peculiares, a despeito da

de homologia que apresenta com a Con A.

.•
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.3.4 Clonagem de lectinas vegetais

o uso da tecnologia do DNA recombinante tem se mostrado extremamente

em estudos de estrutura, biossíntese e função de lectinas de plantas. Assim, as

turas primárias completas de uma série de lectinas vegetais têm sido deduzi das das

uências de nucleotideos dos seus respectivos mRNAs (via cDNA), e muitos laboratórios

o atualmente conduzindo experimentos de mutagênese sítio-dirigida num esforço de se

terminar a relação entre a estrutura de uma lectina e a sua função. Além disso, muitos

dos com organismos transgênicos têm sido iniciados para se investigar os fatores que

regulam a biossíntese das lectinas bem como seu destino intracelular. Desta maneira, os

dos de genética molecular poderão dar uma grande contribuição na elucidação da (s)

ção (ões) destas proteínas (MURPHY & ETZLER, 1993).

As estratégias mais empregadas para se clonar o gen de uma lectina são a

nstrução de uma biblioteca de DNA genômico ou de cDNA. A escolha de uma destas

tégias depende de alguns fatores, a saber: que tipo de utilização terá o c1one; a

. ponibilidade de material biológico inicial; e os tipos de sondas disponíveis para o

liação da biblioteca. Assim, os clones genômicos se destinam essencialmente a estudos

re a estrutura e regulação do gen da lectina. Neste tipo de estratégia, a possibilidade da

ença de "introns" no gen clonado pode representar dificuldades caso as sequências

tes clones sejam usadas para se deduzir a sequência de amino ácidos da lectina.

A cada dia que passa está se tomando cada vez mais aparente o fato de

uitas plantas possuírem múltiplos gens de lectinas, muitas vezes constituindo famílias de

_ ns muito relacionados, e que são expressos de maneira diferenciada no espaço (em

ifentes partes de uma mesma planta) e no tempo (em diferentes etapas do ciclo de vida da

anta). Assim, enquanto que uma biblioteca genômica possibilita, em potencial, o

lamento de clones para todos estes gens, uma biblioteca de cDNA irá fornecer clones

mente para os gens transcritos no tecido vegetal utilizado para a preparação do cDNA.

orno as bibliotecas de cDNA refletem a abundância relativa dos vários produtos primários

transcrição no tecido sob investigação, elas são particularmente úteis para os casos onde

rnRNA da lectina prevaleça naquele tecido ou órgão. A frequência do cDNA nestas

ndições é provavelmente bem maior do que em uma biblioteca genômica. Por exemplo,
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uitas plantas leguminosas acumulam em suas sementes uma grande quantidade de Jectina

e é sintetisada durante o desenvolvimento do fruto. De fato, os primeiros cDNAs pará

a lectina vegetal foram isolados de bibliotecas de cDNA preparadas a partir de rnRNA

tido de sementes de leguminosas em estágio intermediário da sua maturação no qual o

A da lectina é superabundante.

Assim, bibliotecas de cDNA de sementes em desenvolvimento pertencentes

diferentes taxones têm sido construídas, e vários gens têm sido clonados, como osYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP is u m ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ivum (lllGGINS et ai, 1983), Glycine max (VODKfN et ai, 1983), Phaseolus vulgaris

OFFMAN & DONALDSON, 1985), Canavalia ensiformis (CARRINGGTON et aI,

85), Do/ichus biflorus (SCHNELL & ETZLER, 1987), Phaseolus lunatus (IMBRlE-

.flLLIGAN et ai, 1989), Canavalia gladiata (YAMA ucm et ai, J 989), Erythrina

- ral/odendron (ARANGO et ai, 1990), Bauhinia purpurea (KUSUI et ai, 1991), Arachis

ogea (ARANGO et ai, 1992), Medicago truncatula (BAUCHROWITZ et aI, 1992), e

iffonia simplicifolia (ZHU et ai, 1 9 9 6 ) .

A disponibilidade de sondas é também importante na escolha do tipo de

lioteca a ser construída. Se clones de DNA para lectinas relacionadas são disponíveis,

es DNAs podem ser usados para avaliar tanto bibliotecas de cDNA como bibJiotecas

=: ôrnicas. Caso não se disponha destas sondas, oligonucleotídeos podem ser construidos

serem usados como sondas contra bibliotecas de cDNA, ou então anticorpos

cíficos para a lectina podem ser usados para avaliar bibliotecas de cDNA de expressão.

Mais recentemente, o estabelecimento da reação em cadeia da DNA

limerase (PCR) tem possibilitado um aumento surpreendente no número de gens

onados para as mais variadas classes de proteínas e pertencentes a diferenttes organismos.

l rapidez e simplicidade na clonagem por PCR são as principais razões para o grande

prego desta técnica.

A comparação das sequências de amino ácidos codificadas peJos produtos

ários de tradução das diversas lectinas de leguminosas já clonadas, com as respectivas

uências das proteínas maduras, juntamente com estudos de marcação radioativa in v it ro

_ in vivo, têm fornecido importantes informações sobre a biossíntese destas proteínas.

im, as lectinas de leguminosas são sintetisadas na forma de pré-pro-Iectinas. O prefixo

re- denota que os produtos primários de tradução possuem na sua extremidade N-terminal
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peptídeo com 20 a 30 resíduos de amino ácidos e que é removido co-traducionalmente

te o transporte da protéina para o lúmen do reículo endoplasmático. A forma

tante, podendo ou não receber neste momento uma ou mais cadeias laterais de

igossacarídeos em sequências específicas da sua estrutura primária (os sítios de

_ icosilação), é chamada de pro-lectina ou precursor. A pro-lectina é então transportada

os corpos protéicos, organela onde a lectina madura (ou seja, completamente

ssada) irá ser estocada. Durante o transporte para os corpos protéicos, a porçã..
" icídica dos precursores glicosilados é via de regra modificada, quando da sua passagem

10 complexo de Golgi, pela adição e/ou remoção de resíduos especí ficos do

igossacarídeo, Se após sofrer tais modificações o oligossacarídeo for removido quando da

gada da proteína aos corpos protéicos, a forma madura da lectina será não-glicosilada,

ar de ter sido originada de um precursor glicosilado. A não remoção do oligossacarídeo

ta numa lectina madura glicosilada. Tanto os precursores glicosilados como os não

_ icosilados sofrem concomitantemente, ao longo do transporte para os corpos protéicos,

" 1lgens e/ou ligações proteoliticas, o que resulta numa lectina madura com uma cadeia

ipeptídica menor em relação a pro-lectina. As c1ivagens proteolíticas usualmente

ovem pequenos peptideos (5 a 10 resíduos) das extremidades N- e/ou C-terminais, ou

regiões internas da cadeia da pro-Iectina. Algumas vezes, o processo de deglicosilação

precursor se confunde com tais clivagens, no caso do peptídeo removido conter o

lduo de amino ácido ao qual o oligossacarídeo foi inicialmente ligado (SHARON & LIS,

; PUSZTAI, 1991). Estes eventos co- e pós-traducionais foram investigados com

e para a Con A, que sofre um processamento singular não relatado para nenhuma

proteína e que até o momento parece ser caracteristico das lectinas de legumes da

triboihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iocelinae.

A Con A é sintetisada na forma de um precursor (34 KDa) que é glicosilado

ducionalmente pela ligação cova lente de um oligossacarídeo rico em manose ao

duo ASN153 localizado na porção mediana da pro-Con A (CHRISPEELS etYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa I. , 1 9 8 6 ;

et a I. , 1985). Durante o transporte para os corpos protéicos, via complexo de

gi, o glicopeptideo central é removido originando dois polipeptídeos. Estes dois

ipeptídeos (metades N- e C-terminal da pro-Con A) são então processados pela remoção

peptídeos C-terminais com 11 e 9 resíduos de amino ácidos, respectivamente. Após o
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processamento C-terminal, os polipeptídeos sofrem uma transposição, são religados, e mais

uma clivagem proteolítica ocorre removendo um peptídeo com 4 resíduos da extremidade

N-terminal da cadeia já religada, originando a lectina madura não glicosilada com 30 KDa.

O transporte da pró-Con A do retículo endoplasmático para os corpos protéicos, via

complexo de Golgi, depende da presença do oligossacarídeo (FAYE & CHRISPEELS,

1987). Por outro lado, a lectina deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPhaseolus vulgaris (PHA) é também sintetisada na

forma de um precursor glicosilado, porém os oligossacarideos (em número de 2, ligados

aos resíduos ASN12 e ASN60) não são removidos durante o transporte da PHA para os

corpos protéicos, e a PHA madura é uma glicoproteina. Entretanto, ao contrário do que

ocorre com a Con A, a glicosilação da pró-PIlA não é necessária para o seu transporte para

os corpos protéicos (BOLLINI et al., 1985; FAYE etYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa I. , 1986; VOELKER et a I. , 1 9 8 9 ) .

As lectinas de Vicia faba e Pisum sativum são sintetizadas como pró-Iectinas

com massas moleculares aparentes de 29 e 25 KDa, respectivamente. A cadeia

polipeptídica dos precursores sofre clivagem co- e pós-traducional, dando origem às

cadeias polipeptídicas beta (21 e 17 KDA, respectivamente) e alfa (5,7 e 6 KDa,

respectivamente), que constituem os dois tipos de cadeias polipeptídicas encontradas nas

lectinas maduras. As cadeias beta e alfa estão .Iigadas covalentemente na pró-lectina, de

modo que a cadeia beta ocupa a porção N-terminal seguida da cadeia alfa, e separadas por

um peptídeo central que é removido durante os eventos pós-traducionais (HEMPERL Y et

a I. , 1982; mGGINS et a I. , 1 9 8 3 ) .

1.3.5 Produção de lectinas recombinantes em Escherichia coli.

A produção de protefnas recombinantes em bactérias pode ser a estratégia

mais promissora quando fatores biológicos limitam a quantidade de proteina a ser obtida da

sua fonte natural. Apesar da expressão em eucariotos também ser possível, os sistemas

procarióticos representados pela célula de E.co/i oferecem muitas vantagens práticas: (l)

facilidade em se cultivar o organismo (rapidez e economia), (2) um mecanismo de

expressão bem estabelecido (facilmente controlável e bastante reprodutível), e (3) alto

rendimento. Por outro lado, sistemas de expressão eucarióticos são úteis quando algumas

modificações pós-traducionais (glicosilação, fosforilação, processamento proteolítico, etc.)
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o importantes. Apesar das células bacterianas não possuírem a maquinaria celular para

realizar tais modificações, este sistema, devido a sua grande facilidade, ainda deve ser a

rimeira escolha na tentativa de se produzir uma proteína recombinante.

Na produção de lectinas recombinantes de leguminosas, o sistemaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEcoli tem

ido o mais empregado. Utilizando diferentes estratégias, as lectinas de Pisum sativum

STUBBS et ai, 1986; PRASTHOFER et ai, 1989), Cana valia gladiata (YAMAUCHI &

MINAMIKAWA, 1990), Bauhinia purpurea (KUSUI et ai, 1991), Erythrina

corallodendron (ARANGO et ai, 1992a), Arachis hypogea (ARANGO et ai, 1992b;

SHARMAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& SUROLIA, 1994), Canava/ia ensiformis (MIN & JONES, 1992), Dolichus

iflorus (CHAO et ai, 1994), Phaseolus lunatus (JORDAN & GOLDSTEIN, 1994) e

Griffonia simplicifolia (ZHU et ai, 1996) têm sido expresssas com sucesso.

Apesar das lectinas recombinantes não sofrerem os processamentos que

ocorrem quando da sua biossíntese nas células vegetais, elas apresentam, via de regra,

tividades biológicas semelhantes e com a mesma intensidade das exibidas pelas lectinas

nativas, como capacidade de aglutinar hemácias, interação com carboidratos e atividade

. eticida (ZHU et ai, 1996). O único caso de uma lectina expressa em Ecoli e processada

e maneira que a estrutura molecular produzida para a lectina recombinante foi semelhante

da lectina nativa foi relatado para a lectina de Cana valia gladiata (YAMAUCHI &

illNAMIKAWA, 1989). Para a Con A recombinante produzida em E.co/i, nenhum

rocessamento foi observado, com a pré-pro-lectina se mostrando estável a qualquer

odificação em sua estrutura primária (MIN & JONES, 1992).
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2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOBJETIVOS DA TESE

_ 1. Objetivos gerais --<YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ' , < 7ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'>r,,[CL
f

' ' ' ' '/

A presente Tese de Doutorado foi desenvolvida com o intuíto de serem

cançados os seguintes objetivos gerais:-- -

a) Levantamento da atividade inseticida de lectinas isoladas de sementes da sub-

o Diocleinae contra ninfas de Nilaparvata lugens, uma importante praga do arroz.

b) Clonagem, sequenciamento e expressão do gen da lectina com melhor atividade

eticida para ninfas de N.lugens .

. Estratégia Experimental

Como as lectinas da sub-tribo Diocleinae (gêneros Cana valia, Cratylia e

ioclea) são capazes de produzir uma série de respostas biológicas em diversos modelos

rimentais (1.3.3), o efeito de lectinas de várias espécies desta sub-tribo sobre o

cimento de ninfas de Nilaparvata lugens foi avaliado. Este inseto foi escolhido porque '

resenta a praga mais importante do arroz nos países asiáticos. A lectina mais tóxica para

as de N.lugens foi testada contra ninfas do afideo da batata, Aulacorthum solani. Esta

êcie, por apresentar reprodução por partenogênese, representa um modelo experimental

tante apropriado para se estudar o efeito de lectinas sobre aspectos da biologia do inseto

e refletem direta ou indiretamente na dinâmica de população da praga em quetão.

Como o N ilu g e n s , em decorrência do uso abussivo de inseticidas, tem

uzido com grande rapidez biótipos resistentes a estes compostos químicos, fontes

. temativas de resistência estão sendo investigadas por vários laboratórios. Além disso,

= os de várias proteínas vegetais com atividade inseticida, especialmente lectinas, têm se

ostrado promissores para serem utilizados em programas de melhoramento genético para

obtenção de cultivares de arroz resistentes. Da' clonagem dos cDNAs da Con A

CARRINGTON et ai, 1985) e da Con G (YAMAUCHI et al, 1989), sabe-se que os
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odutos primários de tradução desses gens são polipeptídeos com 290 resíduos de amino

idos, as chamadas pre-pro-Iectinas. Durante a sua biossíntese, o peptídeo sinal é

movido e a pro-Iectina sofre uma série de modificações pós-traducionais resultando numa

deia madura com 237 resíduos na qual as sua metades N- (1-118) e C-terminal (119-237)

upam posições inversas na pro-Iectina, ou seja, o polipeptídeo J -118 faz parte da metade

-terminal do precursor enquanto que o polipeptideo 119-237 está localizado na parte N-

.erminal. A fim de se investigar a ocorrência desses eventos para a Con Br,

igonucleotídeos foram desenhados, de acordo com as sequências dos gens da Con I\. e

on G, de modo que o fragmento de DNA que codifica a pre-pro-Iectina fosse amplificado

r PCR. Assim, no oligonucleotideo completar à fita senso da extremidade 5' (CAT ATO.

C ATC TCA AAG AAA TC), o codon ATG codifica o primeiro resíduo da pre-pro-

tina, no caso metionina. Já no oligonucleotídeo complementar à fiata anti-senso da

emidade 3' (GGA TCC TCA AAC CAC GGT AGC AAT), o codon TCA codifica o

rimo resíduo da pre-pro-Iectina, valina.

Uma propriedade peculiar da Taq DNA polimerase é que quando fragmentos

.•.DNA são amplificados por PCR, a enzima introduz um ou mais desoxinuc1eotídeos

nas extremidades 3' de cada fita do DNA de fita dupla com extremidades rombudas.

Iquer um dos quatro desoxinuc1eotídeos podem ser adicionados quando uma mistura de

os eles está presente no meio de reação, mas por razões desconhecidas odA TP é

ferencialmente incorporado (SAMBROOKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aI, 1989). Assim, o produto de PCR será

nado no plasmídio pCRII (Invitrogen, Co.) cuja forma linear possui timidinas extras nas

extremidades formando assim extremidades completares com o fragmento a ser

nado. O pCRfi (FIGURAS 01 e 02) possui dois marcadores genéticos: um deles é o gen

{3-lactamase, que confere resistência à ampicilina, e possibilita a seleção de colônias

sformadas com o plasmídeo. O outro marcador é o gen da {3-galactosidase que confere

abilidade de metabolizar uma substância cromogênica chamada X-Gal, produzindo um

_ gmento azul. Colônias bacterianas (transformantes) que possuem um gen funcional para

actosidase em seus plasmídeos terno uma cor azul, enquanto que aquelas que contém

gen não funcional serão brancas. No pCRfi (FIGURA 02), o sítio múltiplo de clonagem

I de inserção dofragmento de DNA a ser c1onado) está localizado numa região que

ifica a porção N-terminal da J3-galactosidase. Vetores desse tipo são c1onados em
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deirosihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE.coli no genoma dos quais a outra metade C-terminal da p-galactosidase é

cada., como DH5a (supE44 AlacUI69 (<1>80lacZAM15 hsdR17 recAl end AI

:\96 thi-I rei AI) como hospedeiro. Apesar dos polipeptídeos sozinhos não

~~ntarem atividade enzimática, eles podem se associar para formar uma proteína

FIGURA 01. Diagrama do sistema de clonagem procariótica pCR li.

"Primer~' ~versl) MI3 Promotor Sp6yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAICAG GM ACA ecr ATG ~C ATG ATT AOO OCA AGe ~AT TTA oor G\C ACT AT~ G'V\
arc CTT Tar ~ TACL GTAC TM rec GGr TeGTA AAT OCA CTG T6\ TA! CTT

NsR Hind111 Kptl SacI BIntf I Spel
TAC TCA Aa:: TAT OOATCA AGe TTG GTA OCG ACJ::TeG G\T CCJ\ CTA GTA ACG CJ::C
ATG AGr TeG ATA em AGr TeG AAC CAT ~ TOO AGe CTA OOT G'.T CAT roo ca:;

BslXI EcoRI EcoAI EeoRV

OOC AGT arG CTG G\A TTC ~ 4il'rodutodoPCRfr'A CJ::CGI\A TTC TGe AGA TAT
0GI.1TCA oo ~ CTT MG OCO TT 000 CTT Ma AeG TCT ATA

Aval
P•• R7I

BstXI NoCl Xhol NsiI Xbal Apal .

OCA TCA eM; !oo cal OCG CTC G\G CAT ~ TCT AGAtU) CCC MT TeG I~~AT
<nr AGT mo ACC OOC ~ G\G crc GTA a;r AGA TCT coe tU) TTA AOO :TA

Promotor T7 "Primer" (-20) MI3 "Primer" (-40) M13

Aar G\G TeG TAT T C MT TCA lêTG GX GTC GTT TTA dAA cx:h CGT G\C Too G\A Me I
T CTC AC?CATA A GTTA NJr ~ ~ CAG eM MT gTT a::IA ~ CTG Aro CTT TTG.

FIGURA 02. Sítio múltiplo de clonagem do pCR 11.
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. aticamente ativa em decorrência de uma correta combinação hospedeiro-vetor. Este

de complementação é denominada de complementaçãoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo; Como o fragmento de DNA

r clonado no pCRIl irá se inserir no meio da região que codifica a porção N-tenninal da

-galactosidase, isto invariavelmente resultará na produção de um fragmento N-terminal

não é capaz de complementação n. Desta maneira. as bactérias com o plasmídeo

ombinante formarão colônias brancas enquanto que as não recombinantes formarão

ônias azuis (SAMBROOK et al, 1989). Isto permitirá uma primeira seleção dos clones

mbinantes.

Como o sítio de inserção do inserte no pCRIJ é flanqueado por sítios de

ição para EcoR I. a presença do inserte pode ser facilmente verificada por digestão

esta enzima de preparações de plasmídeo isolados de bactérias de colônias brancas,

olhidas ao acaso. e análise do produto da reação em gel de agarose. Além disso. a

ená do inserte poderá ser verificada com uma maior especificidade através de um PCR

do os oligonucleotídeos que amplificam o gen e como substrato da reação preparações

plasmídeo de bactérias de colônias brancas.

A presença de sítios de restrição para NdeJ e BamHI nas extremidades Y dos

igonucleotídeos usados para amplificação do genihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconBr permitirá a subclonagem do

mo para o vetor de expressão pET-15b (FIGURAS 03 e 04), mediante dupla digestão

NdeI e Barnlll. Os oligonucleotideos para amplificação do gen conbr foram

tegicamente desenhados com esse sítios de restrição para facilitar a suhclonagem

ional do gen para o vetro de expresssão. Como o vetor possui esses dois sítios de

ição na sua região múltipla de clonagem, a digestão de ambos (gen e vetor) resultará

anelamento das extremidades coesivas das diferentes moléculas. Os gens clonados nos

mídeos pET estão sob o controle dos sinais fortes de transcrição e tradução do

eriófago T7; a expressão é induzida fornecendo-se uma fonte de RNA polimerase T7

célula hospedeira. Assim. E.coli BL21 (Â.DE3)será empregada como hospedeiro de

essão pois a mesma possui em seu genoma uma cópia do gen da RNA polimerase T7

controle do promotor lacUV5 cuja expressão é induzida pela presença de JPTG. Uma

a característica do vetor pET15b (FIGURA 04) é que a proteína recombinante é

ssa na forma de uma proteína de fusão, possuindo uma cauda de 6 resíduos de

idina consecutivos na sua extremidade N-tenninal e separado do N-tenninal da proteína
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AlwN 1(.236)

Região de transcriçãol
expressão de T7

MluI(1116)

Bcll(t230)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pET-15b
(S708bp)

BstE 0(\397)

Apa 1(1427)

Sap 1(3704)

Snal(3S9J)
Aoc 1(3590)

BsaA 1(3572)
nhlll 1(3565)

BpulO1(2926)

FIGURA 03. Diagrama do sistema de expressão procariótica pET15b com

indicação das posições dos sítios de restrição.

"Primer" do promotor T7

••IHGFEDCBA
TAATACGACTCACTATAGGGyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--ª.!lU!.. Promotor 1} OperadorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu: Xba I
AGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTA

.lQú.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N d s l

ACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCAT
"etGlySerSerH'sH'sHlsHlsH'sH'sSerSerGI~LeuVaIProAroGIySerllls

_ X h o I l8!m!:U E s p Itromblna-'

ATGCTCGAGGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCC
HetLeuGluAspProAlaAlaAsnLysAlaArgLysGluAlaGluLeuAlaAlaAloThrAlaGluGlnEnd

. GGCGACTCGTTATTGATCG
••"Primer" do finalizador T7

EgfiY
CTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCCCATATe

Região de clonagem/expressiio do pET15b

FIGURA 04. Sitio múltiplo de clonagem do pET15b.



rIHGFEDCBA

26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

um sítio de clivagem para Trombina. Desta maneira, caso a lectina recombinante

- possua atividade de ligação a carboidratos e consequentemente não possa ser isolada

afinidade numa matrix apropriada (Sephadex, por exemplo), a mesma poderá ser

. cada através de cromatografia de afinidade na qual os resíduos de histidina interagem

coordenaçãocom átomos de niquel imobilizados em uma resina.



3.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMATERIAIS

3.1 - Sementes

Sementes maduras deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACana valia brasiliensis, CratyliaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf lo r ib u n d a , Dioclea

andiflora, D ig u ia n e n s is , Dirostrata e D. virgata foram coJetadas em diferentesyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'r-
ocalidades do Estado do Ceará. As sementes de Canava/ia bonariensis e D. violacea foram

letadas no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto que as de Canavalia ensiformis foram

eoletadas no Estado do Rio de Janeiro.

2 -Plasmidios e cepas bacterianas

pCRII (Invitrogen Co., San Diego, CA, USA) foi usado como vetor para

onagem do gen conbr amplificado por PCR, e pET 15b (Novagen Inc., Madison, WJ,

SA) foi empregado como vetor de expressão de ConBr para a produção de rConBr.

~ cherichia coli DH5a foi empregada como hospedeiro de clonagem, e Eco/i BL21

~.DE3), como hospedeiro de expressão.

- Enzimas utilizadas na restrição e/ou modificação de ácidos nucléicos

As enzimas de restrição BamH I (10 U/Jll) , EcoR I (10 Uhll), Hind 1II (10

- Jl1) e Nde I (1O U/~d), acompanhadas dos seus respectivos tampões de reação ]O X

pão ideal para cada enzima concentrado 10 vezes), foram obtidas da Boehringer

.!annheim GmbH, Alemanha. Ribonuclease I "A" de pancreas bovino, para hidróJise de

A, foi obtida da Phannacia Biotech, Uppsala, Suécia. Taq DNA polimerase (5.000

ml), acompanhada do tampão de reação 10 X, foi adquirida da Phannacia Biotech. DNA

igase T4, acompanhada de tampão de reação 10 X, foi obtida da Gibco BRL - Life

hnologies, Inc., USA. Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico.

27
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4-MÉTODOS

.1 - Isolamento das lectinas

o procedimento experimental descrito por MOREIRA & CAVADA (1984)

foi utilizado de perto no isolamento das lectinas presentes nas sementes citadas no item 3.1.

Para cada espécie, a farinha das sementes foi extraída com solução de NaCI

15M (1:10, m/v) por 12 horas à temperatura ambiente com agitação constante. A mistura

foi então centrifugada a 16.000 x g por 20 minutos a 4°C. O precipitado obtido foi

escartado e o sobrenadante (extrato total) foi aplicado a uma coluna de Sephadex G-50yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O x 3 em) previamente equilibrada com NaCI 0,15M contendo CaCl2 5mM e MnCh

:mM. A coluna foi lavada extensivamente com a solução de equilíbrio até que todo

aterial não retido fosse eluído (A280 < 0,05) e em seguida lavada com 2 volumes de água

Iilli-Q. A lectina retida foi então eluída em solução de ácido acético O,OIN, dialisada

. austivamente contra água destilada, liofilizada e estocada em recipientes hermeticamente>

fechados, à temperatura ambiente.

,2 - Eletroforese em gel de poliacrilamida em presenca de SDS e 2-mercaptoetanol

Os experimentos de eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de

SDS e 2-mercaptoetanol foram realizados de acordo com o protocolo inicialmente descrito

r LAEMMLI (1970), adaptado para geis montados entre placas de vidro.

O gel de separação, contendo uma concentração final de poliacrilamida de >
5% (m/v), foi montado de acordo com o seguinte protocolo (para um volume total de 10

de gel):

. crilamida : bisacrilamida (30: 0,8 %) 5 ml

ris-HCI 3M pH 8,8 1,25 ml

sns 10 % (m/v) 100 Jll

ersuJfato de amônio 1,5 % (m/v) 500 JlI

_0 destilada 3,15 ml

:EMED 5 JlI /



Após a polimerização, o gel de aplicação, contendo uma concentração final

iacrilamida de 3,5% (m/v), foi montado de acordo com o seguinte protocolo (para

lume final de 5 ml de gel):

~-"UJlll·da: bisacrilamida (30: 0,8 %)

CI 0,5yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM pH 6,8

O % (m/v)

ato de amônio 1,5 % (m/v)

estilada

625 ul

1,25 ml

50 J.!I

250 J.!I

2,82 ml

5 J.!I

As proteínas a serem analisadas (2mg) foram dissolvidas em 1 ml de tampão

CI 0,0625M pH 6,8 contendo SDS 2% (m/v) e 2-mercaptoetanol 5% (v/v) e tratadas

C por 10 minutos. Após resfriadas, alguns microlitros de azul de bromofenol 0,1%

e alguns cristais de sacarose foram adicionados às amostras.

A corrida eletroforética foi realizada a uma voltagem constante de 50V

o-se como tampão de corrida Tris 0,025M pH 8,3 contendo glicina 0,192M e SOS

m/v).

As bandas protéicas foram visualizadas por coramento com Coomassie

iant Blue R250 0,2% (m/v) em metanol 50% (v/v), ácido acético 10% (v/v). O gel foi

rado com metanol50% (v/v), ácido acético 10% (v/v)

- Efeito de lectinas sobre ninfas deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANi/aparvata /ugens

__1 - Manutenção de Nilaparvata /ugens

Uma cultura de N./ugens, obtida de uma cultura estoque mantida em Rhone-

enc Agriculture Ltd, Essex, Inglaterra, foi iniciada e mantida em plantas de arroz

_::a sativa L.) da variedade susceptível Taichung Native 1 (TN 1), com cerca de 40 a 60

de idade, em câmaras de crescimento com temperatura de 25°C ± 2°C, umidade

iva de 70-80% e regime de luz de ]6 horas de claro e 8 horas de escuro.
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Para a produção de ninfas a serem utilizadas nos bioensaios, um número

de machos eyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfêmeas foram capturados da cultura estoque e colocados em uma caixa

acrílico contendo 3 plantas de arroz. Os insetos permaneceram nas plantas por 3 dias a

de que pudessem se acasalar e as fêmeas então ovipositar, sendo então removidos. As

as começaram a emergir 14 dias após a introdução inicial dos adultos.

2 - Preparação da dieta artificial

A dieta artificial foi preparada de acordo com MJTSUHASHI (1974). Todos

gredientes (TABELA 01) foram dissolvidos diretamente em água destilada, exceto

a, dissolvida em um pequeno volume de HCI IN, e riboflavina, dissolvida em um

'-'--I111'0 volume de água destilada a 50°C. Estes dois ingredientes foram então incorporados

demais constituintes da dieta. O pH da dieta foi ajustado para 6,5 com KOH, quando

ceeessário. A dieta foi esterilizada por filtração através de uma membrana Millipore 0,2

e distribuída em frascos de vidro estéreis, em alíquotas de 3 ml, os quais foram

dos a -20°C até serem utilizados .

.3 - Ensaio biológico (bioensaio)

Em todos os bioensaios foram utilizadas ninfas do terceiro instar deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gens, obtidas como descrito em 4.3.1.

As ninfas foram removidas das plantas com um pincel umedecido em água

ilada a fim de minimizar danos fisicos às mesmas, e foram transferidas para pequenas

de Petri de plástico (3,5 em de diâmetro), providas com uma folha de papel de filtro

ar, de mesmo diâmetro da placa e umedecida com água destilada. Foram utilizadas 5

as por placa. Uma membrana de parafilm M foi então colocada sobre cada placa, e

esta superfície foram adicionados 200 ul da solução a ser testada (dieta artificial ou

artificial com lectina). Uma segunda membrana foi adicionada de modo que a solução

e espalhada e comprimida entre as duas membranas de parafilm, e os insetos

sem se alimentar da dieta por punctura da membrana inferior (FIGURA 05).

As proteínas a serem testadas foram dissolvidas na dieta padrão numa
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TABELA 01. Composição da dieta artificial utilizada nos bioensaios com ninfas de
Nilaparvata lugens

Ingedientes mg/l

Sacarose
L-alanina
L-arginina
L-asparagina
L-ácido aspártico
L-cisteina
L-ácido glutâmico
L-glutamina
Glicina
L-histidina
L-isoleucina
L-leucina

lisina
-metionina
-fenilalanina
-prolina
L-serina

.o•••Areonina
-triptofano

~-tirosina
-valina
iamina
iboflavina

. ido nicotínico
. idoxina

cido fótico
totenato de cálcio

.o-inositol
lina
tina
orbato de sódio
h.6yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH20
h.2 H20

Ch.4H20

h
12.2H20

JIP04ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

504.7H20

50.000
1.000

2.700
5.500
1.400

400
1.400
1.500

800
800
800
800

1.200

800
400
800
800

1.400

800
400IHGFEDCBA
800

25
5

100
25
5

50
500
500

1
1.000

22,28
2,68
7,93

11,88
3 J, ) 5
7.500

1.230
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DIETA LíQUIDA MEMBRANA

cÂMARA PLÁSTICA
FILTRO DE PAPEL UMEDECIDO

nJ'•...•nrl. 05. Câmara de bioensaio para avaliação do efeito de lectinas sobre o crescimento

e desenvolvimento deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANilaparvata lugens, mostrando o sachê de alimentação

do inseto na membrana de Parafilm através do qual o mesmo obterá a dieta

artificial.
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centração de 0,1% (m/v), e a solução foi esterilizada (como descrito em 4.3.2), dividida

alíquotas de 3 ml em frascos de vidro estéreis, em número correspondente a duração do

nsaio, em dias, e estocados a -20°C. Desta maneira, cada amostra foi submetida a

ente um congelamento-descongelamento, a fim de minimizar qualquer efeito

turante sobre as proteínas a serem testadas bem como sobre os constituintes da dieta.

esmo procedimento foi aplicado às alíquotas da dieta padrão (sem proteínas).

Dois controles foram utilizados em todos os bioensaios: insetos alimentados

a dieta padrão (controle positivo) e insetos que não receberam nenhuma dieta

ntrole negativo). Para cada um dos controles, bem como para cada tratamento, foram

.. das 10 replicatas, cada replicata (placa de Petri) com 5 insetos, perfazendo um total

50 insetos.

As dietas foram trocadas diariamente em ambiente estéril (câmara de fluxo

ar) a fim de se evitar a proliferação de bactérias e fungos.

- Efeito da lectina deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACanavalia brasiliensis (ConBr) sobre o afideo da batata,

Aulacorthum solani .

.1 - Manutenção de Aulacorthum solani

Adultos partenogênicos de A.solani foram mantidos em plantas de batata da

tivar Desireé, mantidas em câmaras de crescimento a uma temperatura de 25°CyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA± 2°C,

.dade relativa de 70:.80% e regime de luz de )6 horas de claro e 8 horas de escuro. A

lação foi mantida a uma densidade de 15 insetos por folha.

.2 - Efeito sobre a sobrevivência das ninfas

Ninfas com 1 dia de idade foram utilizadas na avaliação do efeito da ConBr

re a sua sobrevivência. O bioensaio é semelhante ao descrito em 4.3.3, sendo que a

padrão utilizada foi a descrita por FEBVAY et ai (I 988). Foram utilizados dois

troles (positivo e negativo), à semelhança do bioensaio com ninfas de N.lugens. A

a de C.brasiliensis foi testada dissolvendo-se a quantidade apropriada da proteína

7,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'7 ~ 4 J ./3 .
~mAD! rEOERAl DO CEARA

BBJOTECA DE C~CIAS E TECIIOL06Il

••
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filisada em um volume adequado de dieta padrão, como descrito em 4.3.2. Foram

- izadas 4 concentrações: 0,025% (m/v), 0,05% (m/v), 0,1% (m/v) e 0,2% (m/v). Em cada

tratamento, assim como nos controles, 50 ninfas foram inicialmente recrutadas. O número

ninfas vivas foi então registrado diariamente .

.3 - Efeito sobre a produção de ninfas

Durante o mesmo bioensaio para avaliação do efeito da ConBr sobre

brevivência das ninfas, avaliou-se também o efeito desta lectina sobre a produção de

115 ninfas pelos insetos que atingiram a maturidade sexual. Desta maneira, o número de

as produzidas diariamente foi monitorado, tanto no controle positivo corno nos 4

tratamentos.

_ - Determinação da atividade antimetabólicayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:.1 - Índice de mortalidade corrigida

Para determinar a eficácia de um determinado tratamento, foi utilizado o

ice de mortalidade corrigida (ABBOT, 1925). A mortalidade corrigida é calculada no

em que todas as ninfas do controle negativo estão mortas e compara a mortalidade das

as do tratamento com a mortalidade das ninfas do controle positivo, ou seja:

Me = [(e - Tj/C] x 100

e MC = mortalidade corrigida

C = número de insetos vivos no controle positivo

T = número de insetos vivos no tratamentoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••
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.5.2 - Análise de sobrevivência

A fim de comparar as curvas de sobrevivência de cada tratamento com os

us respectivos controles (positivo e negativo), bem como comparar curvas de diferent s

tamentos entre si, os dados foram submetidos a uma análise de sobrevivência

COLLETT, 1994) usando o programa SPSS. Para isto, o tempo de sobrevivência de cada

. divíduo (inseto), dentro de um determinado tratamento (ou controle) foi calculado e o

onjunto destes valores se constituíram nos dados iniciais a serem manipulados pelo

ograma. Como resultado, uma função de sobrevivência para cada curva foi obtida, das

quais pode-se obter o tempo médio de sobrevivência dos insetos dentro de cada tratamento

o dos respectivos controles. Além disso, estas funções de sobrevivência foram comparadas

los testes de Log Rank, Breslow e Tarone-Ware, a fim de verificar se: a) a curva de

brevivência de um determinado tratamento diferiu estatiscamente dos seus respectivos

ntroles e, b) se as curvas de sobrevivência de diferentes tratamentos diferiram

estatisticamente entre si (COLLETT, 1994)

.6 - Isolamento de ácidos nucléicos deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACanavalia brasiliensis .

.6.1 - Isolamento de RNA totalyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o RNA total foi isolado pelo método descrito por CHOMCZYNSKI &

CCHI (1987), com algumas modificações.

Cotilédones em desenvolvimento de Cbrasittensis foram congelados em

itrogênio líquido e imediatamente macerados com o auxílio de um bastão de vidro estéril.

amostra foi então homogenizada pela adição de 1 ml de solução de extração (tiocianato

guanidina 4M, citrato de sódio 25mM pH 7,2, 2-mercaptoetanol ]OOmM e N-lauroil

rcosinato de sódio 0,5% (m/v) e a disrupção das células e tecidos foi completada por

tamento com um homogenizador tipo Brinkman polytron por 30 segundos. Esta solução

xtratora permite uma lise celular efetiva, desnaturação dos complexos nucleoprotéicos e

ãpida inativação das ribonucleases endógenas, permitindo a obtenção de RNA nãoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..À
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egradado. O material insolúvel foi eliminado por 2 centrifugações a 10.000 x g por 60

utos cada, a 4°C, em uma centrífuga Eppendorf refrigerada.

A separação do RNA total das proteínas e do DNA em uma única etapa se

eia na propriedade do RNA permanecer solúvel (na. fase aquosa) em uma solução

ontendo tiocianato de guanidina 4M a pH 4,0 em presença de uma fase orgôi ica C0tnO

enol/clorofórmio. Nestas condições, a maior parte das proteínas e pequenos fragmentos de

A permanecem na fase orgânica enquanto que DNA de alto peso molecular e algumas

oteínas são retidos na interface.

Desta maneira, ao sobrenadante obtido na etapa anterior foram adicionados

olume de acetato de sódio 2M pH 4,0, e 1 volume de uma mistura de fenol saturado com

: clorofórmio: álcool isoamil (50 : 50 : 1, v/v/v) pH 4,0. As duas fases (aquosa e

A ica) foram misturadas por inversão e a mistura foi incubada a 4°C por ]5 minutos e

trifugada a 10.000 x g por 20 minutos à temperatura ambiente. A fase orgânica foi

cartada e a fase aquosa foi extraída 2 vezes consecutivas com 1 volume de clorofórmio:

cool isoamil (50: 1, v/v), para a remoção de resíduos de fenol, sendo a fase aquosa obtida

r centrifugação nas mesmas condições anteriormente descritas.

O RNA obtido após as extrações orgânicas foi precipitado adicionando-se à

aquosa 1 volume de isopropanolyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtoO %, e icubando-se a -20<'Cpor uma noite. O

ipitado foi coletado por centrifugação (10.000 x g, 20 minutos, 4°C), ressuspenso em

J.lI da solução de extração, e novamente precipitado com 1 volume de isopropanol 100

a -20°C por uma noite.

O precipitado obtido na etapa anterior foi coletado por centri fugaçã

.000 x g, 20 minutos, 4°C), lavado com lml de etanol 75% (v/v), e centrifugado como

eriormente. O pélete final foi seco a vácuo e ressuspenso em lrnl de água destilada

da com DEPC (inibidor de RNases). A concentração de RNA total foi estimada pela

- erminação da absorbância a 260 nm de uma alíquota da solução final. Uma solução d

em uma concentração de 40 ug/ml possui uma A260 de 1.0. A qualidade do RNA

ido foi avaliada por eletroforese em gel de agarose em presença de formaldeído como

ito no item 4.6.3.
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.2 - Isolamento de RNA mensageiro poliAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+

RNA total foi utilizado para o isolamento da fração RNA mensageiro

+, usando o sistema PolyA Tract fabricado pela Promega. Este sistema se baseia no

prego de um oligo dT conjugado com biotina, o qual é aneJado com a cauda poliA+ dos

As. O complexo rnRNA-oJigodT é então capturado por partículas paramagnéticas

[ugadas com estreptavidina.

RNA total (cerca de 300 ug), em um volume de 1 rnl de água destilada, foi

ido a 65°C por 10 minutos e a esta solução adicionou-se 10 ul de oligo(dT)

tinilado e 25 JlI de SSC 20X O anelamento foi conduzido á temperatura ambiente por

utos.

As partículas paramagnéticas conjugadas com estreptavidina foram lavadas

zes (3 x 1,5 ml) com SSC 0,5X e resuspensas em 200 ul de SSC 0,5X.

As partículas paramagnéticas, previamente lavadas, e o conteúdo da reação

aneJamento foram misturados e incubados por 10 minutos à temperatura ambiente, após

e as partículas foram lavadas 4 vezes com 1,5 ml de SSC 0,1X.

Após a última lavagem (etapa anterior), as partículas foram capturadas, e a

ão RNA mensageiro poliA(+) foi eluída pela adição de I ml de água destilada tratada

DEPC. O RNA foi precipitado pela adição de O, I volume de acetato de sódio 3M, pH

- e 2 volumes de etanol absoluto, e estocado a -20°C por pelo menos 12 horas.

.3 - Eletroforese de RNA em gel de agarose em condições desnaturantes

As preparações de RNA total foram analisadas em gel de agarose em

nça de formaldefdo de acordo com o protocolo descrito em SAMBROOKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet al (1989).

aldeído desnatura RNA reagindo covalentemente com o nitrogênio das bases

genadas dos nucleotideos.

O gel foi preparado fundindo-se a quantidade apropriada de agarose em

destilada, resfriando-se a 60°C, e adicionando-se, para cada 3,5 volumes de agarose

ida em água, 1 volume de uma solução estoque de formaldeído 12,3 M, 3,5J.ll de

..
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onnamida e 1,1 volumes de tampao de corrida 5X (MOPS O,J M, pH 7,0, acetato de sódio

O mM e EDTA 5 mM pH 8,0).

As amostras foram preparadas pela adição dos seguintes componentes nas

oporções indicadas: solução de RNA 4,5ul tampao de corrida 5X 2,Oul

As amostras foram incubadas por 15 minutos a 60"C, resfriadas em banh de

_ 10, e a cada uma foram adicionados 2~1 da solução de aplicação: glicerol 501)~, El T

mM pH 8,0, azul de bromofenoJ 0,25% (m/v) e xileno cianoJ FF 0,25%yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(rn/v). /\

eletroforese foi realizada a 50V com o gel submerso em tampao de corrida t X em um

que horizontal.

.6.4 - Síntese de cDNA

RNA mensageiro poli A+ como preparado em 4.6.2 foi utilizado como

strato para a síntese de cDNA utilizando o ZAP-cDNA TM Synthesis Kit, da Stratagene .

.6.4.1 - Síntese da primeira fita

Em um tubo eppendorf estéril foram adicionados os seguintes ingredientes:

:.0 ul de tampão para síntese da primeira fita,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 X

: O ,.il de DTT 0,1 M

• O ,..tI da mistura de dNTPs 1°mM para primeira fita

_O JlI do primer oligo-dT (l,4 ~g/I.t1)

.5 JlI de água destilada tratada com DEPC

.0 ul de "Rnase Block I" (40 U/~l)

Os reagentes foram misturados em vortex e então foram adicionados à

. tura 5J.1gde rnRNA poli A em 30 JlI de água destilada tratada com DEPC. A mistura

- u em repouso à temperatura ambiente por 10 minutos a fim de que ocorrese o

elamento entre o primer e o mRNA poli A. Em seguida, 2,5 ul de transcriptase reversa

"Moloney-Murine leukernia vírus" (20 U/~tf) foram adicionados e a reação foi

,+
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duzida em banho-maria aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3rC por 1 hora. Do volume final do meio de reação (50 ul),

a alíquota de 5~1 foi recolhida e colocada em um tubo contendo 0,5 ,..tI de a_32P_dA TPyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Cilmmol). Esta aliquota foi utilizada posteriormente para se avaliar a qualidade do

A sintetisado.

Após 1 hora a 3rC, a reação principal (45 ul) foi mantida em banho de g 10

, ser utilizada e o controle da síntese da primeira fita (5 ul) foi estocado a -20°C para uso

terior.

6.4.2 - Síntese da segunda fita

Aos 45 ul (não radioativo) da reação da primeira fita de cDNA, foram

icionados na seguinte ordem:

,O ~l de tampão para síntese da segunda fita, 10X

5,0"tI de DTT 0,1 M

6,0 ul da mistura de dNTPs 10 mM para segunda fita

_ 6,3 ul de água destilada estéril

2,0 ~I de a_32P_dA TP (800YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC i /m m o l)

Os reagentes foram misturados em vortex e as seguintes enzimas foram

icionadas:

ul de Rnase H (I U/~l)

1;2 ul de DNA polimerase I(9 U/~I)

A mistura foi rapidamente homogeneizada em vortex, centrifugada e

ubada por 2,5 horas em um banho-maria a 16°C.

Após 2,5 horas, a mistura foi extraída consecutivamente com um igual

lume de fenol : clorofórmio (1 : 1, v /v ) e clorofórmio. O cDNA presente na r. se aquosa

- ai foi precipitado por adição à mesma de O, I volume de acetato de sódio 3 M e 2
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'olumes de etanol 100%, e estocagem a -20°C por uma noite. O precipitado foi coletado

r centrifugação em uma centrifuga eppendorf de bancada refrigerada a 4°C a 16.000 x g

r 60 minutos, e então lavado comyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ml de etanol 80% (v/v), seco a vácuo, e

suspenso em 44,5 f.11 de água destilada estéril. Uma aJíquota de 4,5 f.11 foi removida e

ocada a -20°C para ser posteriormente usada para avaliar a qualidade da síntese da

gunda fita. A avaliação foi realizada submetendo-se as amostras à eletroforese em gel de

arose a pH alcalino (NaOH 50 mM e EDT A 1 mM), com o gel submerso na mesma

- lução, como descrito por SAMBROOKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 9 8 9 ) .

.6.5 - Isolamento de DNA genômico

DNA genômico foi isolado de eixos embrionários de sementes entumescidas

Cbrasiliensis de acordo com a metodologia descrita em SAMBROOK et a! (1989), e

nsistiu das seguintes etapas:

Sementes quiescentes de Cbrasiltensts foram destegumentadas e colocadas

embeber em uma placa de Petri contendo papel de filtro umedecido com água

tilada, por um período de 24 horas. Os eixos embrionários (em tomo de 10) das

mentes entumescidas foram então removidos, colocados em um gral contendo nitrogênio

'do e mascerados com auxílio de um pistilo. Após evaporação do nitrogênio, o pó

'do foi então extraído com 5 ml da solução de extração (NaCI 0,45M, citrato trissódico

.!- mM, EDTA O,IM, pH 8,9). Após a adição de 100 f.11 de SDS 20% (m/v), a mistura foi

mogeneizada por inversão, e em seguida extraida com I volume de clorofórmio: álcool

mil (25: 1, v/v). Após inversão (10 a 20 vezes), as duas fases (aquosa e orgânica) foram

aradas por centrifugação a 3.500 rpm por 5 minutos à 4°C, numa centrífuga Beckman

S-6R.

Os ácidos nucléicos presentes na fase aquosa (superior) foram transferidos

um tubo limpo e precipitados pela adição de 2 volumes de etanol 100 % e inversão. O

ipitado foi coletado por centrífugação (3.500 rpm, 5 min., 4°C), ressuspenso em TE pH

.0 contendo RNase A 20 ug/ml, e a solução incubada a 37°C por I hora em um banho-

a.
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Após a reação, a fase aquosa foi extraída 1 vez com 1 volume de fenol :

orofónnio: álcool isoamil (25 : 24 : I, v/v/v) equilibrado com TE pH 7,5 e em seguida, 3

"eZes com 1 volume de clorofórmio : álcool isoamil (25 : 1, v/v). Depois da última

ação, os ácidos nucléicos presentes na fase aquosa foram precipitados pela adição de 2

lumes de etanol 100 % e inversão. O precipitado (DNA genômico de dupla fita, dsDNA),

letado por centrifugação (3500 rpm, 5 min., 4°C), foi ressuspenso em TE pH 8,0 e

ocado a 4°C até uso posterior.

A quantificação do DNA foi realizada pela medida da A260 em um

pectrofotômetro Incibrás MF 200 UV /VIS. Uma solução de dsDNA, numa concentração

50 ug/ml possui uma A260 de 1,0. Na preparação realizada como descrito acima, o

• dimento foi de J 72 ng/u].

A integridade da preparação foi avaliada por eletroforese em gel de agarose

1 %. Para avaliar a presença de substâncias que possam inibir reações enzimáticas,

"quotas de 10 III (1,72 ug) da preparação foram digeridas separadamente com 3 enzima

restrição: BarnH I, EcoR I e Hind 11I, de acordo com o esquema abaixo:

_ A genômico (1,72 ug)

pão de reação 10 X

Enzima de restrição (10 U/IlI)

As reações foram realizadas aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3rC por 1 hora, em banho-maria. Após a

o, foram adicionados à cada amostra 3 III de uma mistura de azul de bromofenol 025

m/v) em glicerol a 30 %, EDTA 1 mM, pH 8,0. O volume resultante (15 ul) foi aplicado

gel de agarose a 1 %, juntamente com uma amostra de DNA genômico intacto, usado

o padrão. As enzimas utilizadas reconhecem as sequências de DNA mostradas abaixo.

ndo nos pontos indicados (i):

.--.uc>.LI..L I

- RI

dill

G,J.GATCC

G.J.AATIC

A.J.
AGCTI

Tampão B*

Tampão H

Tampão B
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Os tampões possuem a seguinte composição:

TampãoB* Tampão H*

ris-HCI 10 50

. gCh 5 ]O

aCl 100 ]0O

TEyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]

_-mercaptoetanol 1

a3rC 8,0 7,5

Concentração final em mM (tampão diluído 1 : 10 na hora do uso) .

. .6.6 - Eletroforese de DNA em gel de agarose a pH neutro

As eletroforeses de DNA em gel de agarose foram realizadas de acordo com

protocolo descrito em SAMBROOKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet ai (1989). Resumidamente, a quantidade

opriada de agarose foi adicionada a um volume adequado de TBE 0,5 X de maneira a s

er a concentração final de agarose desejada, expressa em % (m/v). Após ser

mpletamente fundida, a mistura foi resfriada a 60°C e a esta solução foi adicionado

meto de etidio (a partir de uma solução estoque 10 mg/ml, em água) de maneira que sua

ncentração final foi de 0,5 ug/ml. O gel foi deixado em repouso à temperatura ambiente

é sua completa solidificação (15 a 20 minutos).

As amostras a serem submetidas à corrida e1etroforética foram previamente

uídas com 1/5 de seu volume com uma solução de azul de bromofenol 0,25 % (m/v),

:. icerol 30 % (v/v), preparada em TE. Após aplicação das amostras ao gel, a eletroforese

. realizada com o gel submerso em TBE 0,5 X contendo EtBr 0,5 ug/ml, a uma voltagem

tante de 100 Volts, até o azul de bromofenol percorrer 2/3 do comprimento total do

= I. Após a eletroforese, as bandas de DNA foram visualizadas com luz UV (302 nm) em

transiluminador e o gel fotografado com uma máquina polaróide.

De acordo com o tipo de amostra a ser analisada, duas misturas de

cadores de peso rnolecular (MWM) foram utilizadas. O MWM lI, constituído de

::agmentos de DNA oriundos da digestão de bacteriófago À digerido com Hind IJI (23.130,

4,
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16,6.5557,4.361,2.322,2.027,564 e 125 pb), e o MWM VI, constituído de fragmentos

DNA oriundos da digestão de pBR328 com BglyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImais fragmentos de DNA oriundos da

gestão de pBR328 com Hinf 1(2.176, 1.766, 1.230, 1.033, 653, 517, 453, 394, 298, 298,

, 234, 220, 154 e 154 pb). A quantidade de marcadores aplicada ao gel foi sempre de

_ ""8 ng por poço.

- Amplificação do gen da ConDr por reação em cadeia da DNA polimerase (PCR)

o fragmento de DNA correspondente ao gen da lectina deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC.brasiliensis foi

plificado por PCR usando-se como substrato DNA genômico isolado de eixos

brionários (4.6.5) e oligonucleotídeos correspondentes às extremidades 5' e 3' do cDNA

ConA:

igonucleotídeo complementar à extremidade 5' (fita senso): CAT ATG GCC ATC TCA

GAAA TC

igonucleotfdeo complementar à extremidade 3' (fita anti-senso): GGA TCC TCA AAC

CGGTAGCAAT

Em um tubo eppendorf estéril foram misturados os seguintes componentes

volumes especificados:

pão de reação 10 X· 5 J..lI

. . tura de dNTPs 1,25 rnM cada 8 ul

igonucleotídeo 5' (128 pmol/ul) 1 J..lI

igonucleotídeo 3' (115 pmol/ul) 1 J..lI

A genômico 1 J..lI

20 33,5 ul

aq DNA polimerase 0,5 ~ll

Tris-HCIIOO mM pH 9,0, MgCh 15 mM e KC1500 mM.
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Após a adição de todos os componentes (com exceção daYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a q DNA

limerase), o tubo foi aquecido a 94°C por 4 minutos no bloco aquecedor do

ociclador (DNA Thennal Cycler, Perkin Elmer, modelo 480), e só então foi adicionadaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Taq DNA polimerase. Um igual volume de óleo mineral foi colocado sobre o volume da

ção, a fim de evitar evaporação do conteúdo durante o processo de amplificação, o qual

nstou de 30 ciclos de acordo com o seguinte esquema:

. Ciclo Temperatura (C) Tempo (min.)

naturação

elamento

- ensão

94

65yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

72

5

2

3

naturação

elamento

- ensão

94

65

72

2

3

• . Ciclo

naturação

elamento

nsão

94

65

72

t

2

10

Após o último ciclo, as amostras permaneceram estocadas a 4°C quando não

usadas imediatamente após a reação. Para análise do produto da reação, uma

quota de 10 ul foi removida e submetida a eletroforese em gel de agarose, como descrito

4.6.6. No caso da amostra destinada à clonagem, o pedaço de gel contendo o fragmento

. cortado do gel e o DNA extraído da agarose com o kit "QIAEX DNA Gel Extraction"
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QIAGEN Inc., USA). O DNA purificado foi recuperado em 20 JlI de TE e estocado a 4°C

é ser utilizado .

.8 - Clonagem do gen da ConBr

.8.1 - Ligação do produto de PCR ao vetor

Os experimentos de clonagem do fragmento de PCR amplificado a partir de

A genômico deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACbrasiliensis utilizaram o "Original TA CJoningyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKit", fabricado pela

vitrogen Co., San Diego, CA, USA.

O fragmento de DNA produto do PCR, previamente purificado do geJ de

rose com o "QIAEX Gel Extraction Kit" e recuperado em 20 JlI de TE, foi ligado ao

tor (pCRII) de acordo com a seguinte reação:

oduto do PCR

Tampão lOX da T4 DNA Ligase*

, linearizado (25 ng/ul)

DNA Ligase, 4 unidades Weiss/ul

Tris-HCI 60 mM, pH 7,5, MgCl2 60 mM, NaCI 50 mM, BSA I mg/ml, 2-mercaptoetanol

mM, ATP 1 mM, DTT 20 mM e espermidina 10 mM.

Dois controles foram incluídos: uma reação sem produto de PCR e uma

reação sem o vetor. As reações foram incubadas a 4°C por no mínimo 12 horas .

.2 - Preparação de meios de cultura

.2.1 - Meios líquidos

eio LB (Luria-Bertani)
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Os seguintes ingredientes foram misturados:

cto-triptona ]O g

xtrato de levedura 5yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg

aCl 10 g

_0 1000 rnl

Os ingredientes foram dissolvidos em 900 ml de H20, e após o pH ser

~do para 7,0 com NaOH 5N, o volume foi completado para 1000 ml com dH20 e o

eio esterilizado por autoclavagem a 127°C por 20 minutos a 15 lb/pol''.

eio SOC

Os seguintes ingredientes foram misturados:

to-triptona

'=" to de levedura

CI

20 g

5g

0,5 g

Os ingredientes foram dissolvidos em 900 ml de fI20, e 10 rnl de uma

ução de KCI 250 mM foram adicionados ao meio. O pl l foi ajustado para 7 O com

OR 5 N, e o volume completado para 1 litro com H20. O meio foi esterilizado por

oclavagem (12r>C por 20 minutos a 15 lb/pol/), resfriado a 50-60°C e então

lementado com 20 ml de uma solução estéril de glicose 1M (concentração final de 20

e 5 ml de uma solução estéril de MgCh .

.2.2 - Meio contendo agar

agar

O meio líquido foi preparado de acordo com a receita anterior. Antes da

lavagem, bacto-agar foi adicionado numa concentração de ] 5 g/l. ° meio foi então

rilizado por autoclavagem (127°C por 20 minutos a 15 lb/pol"). No caso de placas

tendo antibiótico (Carbenicilina), o meio, após a autoclavsgem, foi deixado resfriar até
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a temperatura de aproximadamente 50°C, e então, o antibiótico foi adicionado ao meio,

partir de uma solução estoque 50 mg/ml, de modo que sua concentração final fosse de

00 J.1g1rnJ. Após homogeinização, cerca de 30 ml foram dispensados em placas de Petri

éreis (15 x 85 mm) e o meio deixado solidificar a temperatura ambiente por cerca de 30

utos. As placas foram então invertidas e estocadas a 4°C até serem utilizadas .

.8.3 - Preparação de células competentes deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEscherichia co/i.

Células competentes deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE .c o / i D H 5 a e BL21 (À.DE3) foram preparadas pelo

étodo de tratamento com Ca +2 como descrito em SAMBROOK et al (1989).

Para cada estirpe, uma única colônia (de uma placa de LB agar) foi

icialmente expandida em 5 rnJ de LB com agitação constante (180 rpm) à temperatura

biente durante uma noite. No dia seguinte, uma alíquota de 1 ml da cultura "overnight"yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i expandida em 100 ml de LB até uma OD600 de 0,2-0,3. As células foram então coletadas

r centrifugação (3000 rpm, 5 minutos, 4°C, centrífuga Beckman GS-6R) e ressuspensas

1/5 do volume inicial da cultura em CaCh 50 mM, gelado. A suspensão foi incubada no

.:: 10 por 30 minutos e as células foram então coletadas por centrifugação (3000 rprn, 5

. utos, 4°C) e ressuspensas em 1/10 do volume inicial em CaCI2 50 mM contendo

_ icerol 20 %, gelado. A1íquotas de 200 J.11 da suspensão das células tratadas foram então

. pensadas em criotubos e estocadas a -70°C até serem utilizadas. Uma vez congeladas,

da aliquota só foi descongelada na hora do uso em banho-de-gelo.

8.4 - Transformação de células competentes de Escherichta co/i DH5a

De cada uma das reações de ligação (o teste e os dois controles), uma

'quota de 5 J.11 foi usada para transformar células competentes de E .c o / i DH5a, de acordo

m o protocolo recomendado pelo fabricante do vetor. Resumidamente, a alíquota da

reação de ligação foi adicionada a 200 J.11 de uma suspensão de células competentes de

- coli, recém-descongeladas no gelo, e a mistura foi incubada sucessivamente no gelo por

minutos, a 42°C em banho-maria por 3 minutos e no gelo por 2 minutos,

~ 1 _
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respectivamente. As células foram então suplementadas com 800 ,.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tI de meio SOC e então

incubadas em banho-maria aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3r'C .por 1,5 hora, com agitação ocasional. Após a

transformação, 200 J..lI de cada cultura foram plaqueados em uma placa de LB agar

contendo Carbenicilina 100 ug/ml e previamente tratada com 50 J..lI de uma solução

estoque de X-Gal 20 mg/mJ em N,N-dimetilformamida. As placas foram incuba as a 3r'C

por no mínimo 12 horas, em posição invertida, até que as colônias atingissem l1l11 diâmetro

de aproximadamente 1-2 mm. Nestas condições, as colônias que contém o plasn ídeo não-

recombinante (sem inserte) são azuis enquanto que as colônias contendo o pla mídeo

recombinante são brancas .

.8.5 - Seleção de clones recombinantes para o vetorYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp C R II-c o n B r

Para a seleção de colônias recombinantes contendo o vetor p C R lf-c o n B r ,

preparações analíticas de plasmídeo de colônias brancas escolhidas ao acaso foram

submetidas a PCR usando-se os oligonucleotideos para amplificação do gen da ConBr.

Para o plasmídeo recombinante que apresentou o sinal mais intenso após o PCR, a presença

o inserte foi confirmada por digestão do mesmo com Eco RI e posterior análise por

eletroforese em gel de agarose.

O método utilizado para preparação analítica de plasmídeo foi o de lise

calina de acordo com o protocolo descrito em SAMBROOK et al (J 989). Assim, os

lones a serem analisados foram expandidos em 5 ml de LB contendo CarbeniciJina 100

ml por uma noite, à temperatura ambiente, com agitação vigorosa (180 rpm, em um

itador orbital). No dia seguinte, uma alíquota de 1,5 ml de cada cultura foi transferida

um tubo Eppendorf limpo, e as células foram coJetadas por centrifugação (14.000

m, 5 minutos, temperatura ambiente) em uma centrífuga de bancada Eppendorf 541SC.

restante da cultura foi estocado a 4°C para uso posterior, se necessário.

Após a centrifugação, o meio foi removido, de maneira a deixar o

ecipitado o mais seco possível, e as células foram ressuspensas em 100 ~d de uma

lução gelada de Tris-HC125 mM~EDTA 10 mM, pH 8,0, glicose 50 mM. Após repouso

temperatura ambiente por 5 minutos, as células foram lisadas peJa adição de 200 ~1Ide
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uma solução recém-preparada de NaOH 0,2N, SOS 1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%. O tubo foi invertido rapidamente

3 a 5 vezes e estocado no gelo por no máximo 5 minutos. Em seguida, foram adicionados

150,.11de uma solução gelada de acetato de potássio preparada da seguinte maneira:

acetato de potássio 5M

ácido acético glacial

H20

60,0 ml

11,5 ml

28,5 rnl

A solução resultante é 3M com relação ao potássio e 5M com relação ao

acetato. A seguir, o tubo foi invertido rapidamente 3 a 5 vezes e imediatamente estocado no

gelo por 5 minutos. O precipitado, formado principalmente por ONA cromossôrnico e

proteinas desnaturadas, foi removido por centrifugação a 14.000 rpm por ]O minutos a 4°C,

e o sobrenadante (400 ul) transferido para um tubo Eppendorflimpo e então extraído com

1 volume (400 J..l1) de fenol : clorofórmio: álcool isoamil (25 : 24 : 1, v/v/v), equilibrado

com TE pH 8,0. As fases aquosa (superior) e orgânica (inferior) foram separadas por

centrifugação (14.000 rpm, 2 minutos, temperatura ambiente). A fase aquosa foi transferida

para um tubo Eppendorf limpo e os ácidos nucléicos concentrados por precipitação pela

adição de 2 volumes de etanol a 100 % e inversão. Após 2 minutos em repouso à

temperatura ambiente, o precipitado foi coletado por centrifugação (14.000 rpm, )O

minutos, 4°C), lavado com 1 rol de etanol a 70 % (v/v) e recuperado por centrifugação

14.000 rpm, 5 minutos, 4°C). O sobrenadante foi removido por aspiração e o pélete, após

secagem ao ar por 5-10 minutos, foi ressuspenso em 50 ul de TE (pH 8,0) contendo RNase

numa concentração final de 20 ug/ml.

Para verificação inicial da presença do inserte clonado, uma alíquota de 5 J..lI

e cada preparação foi utilizada em um PCR nas mesmas condições utilizadas para

plificação do gen da ConBr a partir de DNA genômico. A presença do produto

plificado foi analisada por eletroforese em gel de agarose.

Para a preparação que apresentou o sinal mais intenso, uma alíquota de ]O

foi digerida com Eco RI de acordo com o seguinte protocolo:
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lasmídeo

pão de restrição 10 XyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

o RI (10 V/,.tI)

1O,O,.tI

J,2 J.l'

0,8 Jtl

Tris-HCI50 mM, MgCI2 10 mM, NaCI 100 mM, DrE 1 mM, pH 7,5 (concentração final,

's ser diluído 1 : 10)

A reação foi conduzida a 37°C em banho-mana, por 1 hora, e o produto da

ção analisado diretamente por eletroforese em gel de agarose 1 %, como descrito

vi am ente .

.6 - Sequenciamento do genihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconbr.

A determinação da sequência completa de nuc\eotídeos do inserte do

mídeo recombinante pCRll-conbr7 foi determinada pelo método enzimático de

inação da cadeia nuc\eotídica por didesoxi, inicialmente descrito por SANGER et aI

77) empregando-se oligonuc\eotídeos marcados com fluoresceÍna. A detecção dos

utos da reação de Sanger foi realizada em um Sequenciador Automático AL.F.

achia Biotech, Uppsala, Suíça).

- Subclonagem do· gen conbr para os vetores de expressão procarióticos pET 15b e

pCYTEXP1 .

.1 - Preparação dos vetores e do inserte a ser subclonado

Os vetores foram preparados para a c\onagem submento-se 1 ug de cada um

uma digestão sequencial com Nde I (10 U/J.ll) e BamH J (10 U/~tI). Cada vetor foi

icialmente digerido com Nde Ide acordo com o seguinte protocolo:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•



.
•

5 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DNA 2,0,.tI

2,0 J.11Tampão 10 X*

Nde I (10 U/J.1J) 0,8 J.11 (8 U)

H20 15,2 J.11

• Tris-HCI 50 mM, MgCl2 10 mM, NaCI 100 mM, DTE 1 mM, pH 7,5 (concentração final,

após ser diluído 1 : 10)

Após a reação ser incubada a 3t>C em banho-maria por 3 horas, uma

alíquota de 4 J.11 foi removida para ser analisada (eletroforese em gel de agarose 0,8 %) e a

segunda enzima (BarnH I, 10 U/J.1I, 0,8 J.11) foi então adicionada. A reação foi novamente

incubada a 3t>C por mais 3 horas, e então toda a reação foi submetida a uma eletroforese

em gel de agarose a 0,8 %, e a banda de DNA correspondente ao vetor completamente

digerido foi purificada da agarose com o kit "QlAEX DNA GeI Extraction", da QIAGEN

GmbH (Alemanha), recuperada em 20 J.11 de TE e estocada a -20°C até ser utilizada na

reação de ligação com o gen a ser subclonado.

Para obtenção do inserte a ser subclonado, 8,0 J.11 de urna preparação de

lasmídeo do clone pCRIl-conBr 7 foi submetida a uma digestão dupla de acordo com o

otocolo abaixo:

DNA 8,0 J.11

Tampão 10X 1,2 ul

BamHI 0,4 J.11

NdeI 0,4 J.11

H20 2,0 J.11

A digestão foi conduzida a 3t>C em banho-maria por 1 hora e logo em

'da todo o produto da reação foi submetido a uma eletroforese em gel de agarose a 0,8

O fragmento de DNA com 870 pb, liberado após a digestão, foi purificado da agarose

o kit "QlAEX DNA Gel Extraction", da QIAGEN GmbH (Alemanha), recuperado em

_ J.11 de TE e estocado a -20°C até ser utilizada na reação de ligação com os vetores.
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4.9.2 - Ligação do inserte aos vetores

Na reação de ligação do genNMLKJIHGFEDCBAc o n b r aos vetores pETl5b e pCYTEXPJ, todos -

previamente tratados com BarnH I e Nde I, uma relação molar de 1:2 (veto r : inserte) foi

utilizada. Após a recuperação do gen c o n b r e ambos os vetores do gel de agarose, a

concentração dos mesmos foi estimada submetendo-se uma alíquota (2 ul) da solução de

DNA em TE (dos 20 ul resultantes da recuperação do gel) a uma eletroforese em gel de

agarose e comparando-se a intensidade da banda do gen ou do vetor linearizado com a

intensidade de um fragmento de DNA com comprimento similar e concentração conhecida.

Assim, para 50 ng de pETI5b (5708 pb), a quantidade do gen a ser utilizada,

considerando-se seu peso molecular como sendo de 900 pb, foi calculada pela fórmula:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x = (900 x 50) / 5708

Para a ligação com 50 ng de pCYTEXPl, a quantidade necessária di) gen foi

eterminada de maneira semelhante:

x = (900 x 50) /5000

Levando-se em consideração as quantidades necessárias para as reações de

ção determinadas como descrito acima e a concentração das soluções do gen e dos

ores preparados para a ligação, os seguintes protocolos foram empregados:

rte 5,5/l1

15b 2,7 ul

pão da T4 DNA Ligase, 5 X * 3,0/l1

DNA Ligase (I U//lI) 1,0/l1

-:O 2,8111

ris-HCI 250 mM pH 7,6, MgCI2 50 mM, ATP 5 mM, DTT 5 mM, polietileno glicol-

25 % (m/v)
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Inserte 6,2 J.11

pCYTEXP, 1,8 J.11

Tampão da T4 DNA Ligase, 5 X· 3,0 J.11

T4 DNA Ligase (1 U/J.11) 1,0 J.11baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H 20 3,0 J.11

* Tris-HCI 250 mM pH 7,6, MgCI2 50 mM, ATP 5 mM, DTT 5 mM, poJietileno glicol-

800025 % (m/v)

Os controles para cada reação foram constituídos de todos os componentes

com exceção do inserte. As ligações foram realizadas por incubação a 20ClC por, no

mínimo, 12 horas.

4.9.3 - Obtenção dos subclones recombinantes

Aliquotas de 5 J.11 das reações de ligação do genNMLKJIHGFEDCBAc o n b r aos vetores pETl5b e

pCYTEXP, foram empregadas para transformar células competentes de E .c o / i BL21

(ADE3) e E .c o / i DH 50., respectivamente, de acordo com o protocolo descrito

anteriormente (4.8.4). Os subclones recombinantes (com o fenótipo de resistência a

antibiótico) foram selecionados plaqueando-se 200 J.11 da cultura de transformação em uma

placa de LB agar contendo Carbenicilina 100. ug/ml, e incubando-se a mesma em uma

estufa a 3'rC, em posição invertida, por no mínimo 12 horas. Após as colônias atingirem

um diâmetro de 1-2 mm, as placas foram estocadas a 4°C até serem usadas.

4.9.4 - Confirmação da presença do inserte

Após a seleção dos subclones recombinantes para resistência à

Carbenicilina, 10 subclones foram escolhidos ao acaso, das placas de LB agar das

transformações pETI5b-conbr-BL21 (ÀDE3) e pCYTEXP,-conbr-DH 50., e selecionados

para a presença do inserte conbr de 900 pb. Os 10 subclones de cada transformação foram

expandidos em 5 m1 de LB contendo Carbenicilina 200 ug/ml, com agitação constante por
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uma noite à temperatura ambiente (25°C), e das culturas resultantes, uma alíquota de ],5

ml foi empregada para preparação analítica de plasmídeo de acordo com o método descrito

no item 4.8.5. Para a confirmação da presença do inserte, 1/10 (10 J.lI)da solução final de

plasmídeo foi utilizada como substrato numa reação de PCR, nas mesmas condições

descritas no item 4.8. Após os 30 ciclos de amplificação, uma alíquota de 10 J.l1 foi

analisada por eletroforese em ge1 de agarose a 1 %.

4.10 - Expressão do genNMLKJIHGFEDCBAc o n b r em E s c h e r ic h ia c o / i .

4.10.1 - Expressão do gen c o n b r a partir do vetor pETI 5 - c o n h r - B L 2 1 (ÂDE3).

Após a confirmação da presença do inserte de 900 pb subclonado, "ma

colônia de um subclone pETI5b-conbr-BL21 (}..DE3) foi escolhida e expandida em 15 ml

de LB contendo Carbenicilina 200 ug/ml até que a cultura apresentasse uma OD6 entre

0,6 e 1,0. As células foram então coletadas por centrifugação a 3000 rpm por 20 minutos a

4°C e ressuspensas em meio fresco contendo Carbenicilina 200 ug/ml (no caso das células

do controle, ou seja, sem indução da expressão do gen) ou ressuspensas em meio fresco

contendo Carbenicilina 200 ug/ml contendo IPTG numa concentração final de 1 mM. As

células foram então incubadas à temperatura ambiente com agitação constante e aI íquotas

de 1,0 ml foram removidas com O, 1, 2, 3 e 5 horas após o início da indução (adição do

IPTG), e transferidas para tubos Eppendorf limpos. Para detectar a presença da proteina

recombinante induzida, as células foram centrifugadas em uma centrifuga Eppendorf de

bancada a 14.000 rpm por 10 minutos à temperatura ambiente e ressuspensas em 200 J.l1de

tampão de amostra para SDS-PAGE. Uma alíquota de 10 ul de cada amostra foi aplicada a

um gel de poliacrilamida a 15baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% (SDS-PAGE) e a eletroforese foi então conduzida a uma

amperagem constante de 15 mA até que o azul de bromofenol atingisse a extremidade

inferior do gel. As bandas foram visualizadas por coramento com Coomasie, como descrito

em 4.2.
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4.10.2 - Expressão do genNMLKJIHGFEDCBAc o n b r a partir do vetor p C Y T E X P ,- c o n b r - D H 5u.

Após a confirmação da presença do inserte de 900 pb subcJonado, uma

colônia de um subclone p C Y T E X P ) - c o n b r - D H 5 a foi escolhida e expandida em 15 ml d

LB contendo Carbenicilina 200 ug/ml até que a cultura apresentasse uma OD600 entre 0,6 e

1,0. As células foram então coletadas por centrifugação a 3000 rpm por 20 minutos a 4baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnC e

ressuspensas em meio fresco contendo Carbenicilina 200 ug/ml. No caso das células do

controle, ou seja, sem indução da expressão do gen, a cultura foi incubada à temperatura

ambiente, e no caso das células destinadas à indução da expressão do gen, as mesmas

foram incubadas em um banho-maria a 42°C. Aliquotas de 1,0 ml foram removidas com O,

1, 2, 3 e 5 horas após o início da indução (crescimento a 42°C), e transferi das para tu os

Eppendorf limpos. Para detectar a presença da proteína recomhinante induzida, as células

foram centrifugadas em uma centrífuga Eppendorf de bancada a 14.000 rpm por 10

minutos à temperatura ambiente, e ressuspensas em 200 J..l1 de tampão de amostra para

DS-PAGE. Uma alíquota de 10 ul de cada amostra foi aplicada a um gel de

poliacrilamida a 15 % (SDS-PAGE), e a eletroforese foi então conduzi da a um

amperagem constante de 15 mA até que o azul de bromofenol atingisse a extremidade

inferior do gel. As bandas foram visuaJizadas por coramento com Coomasie, como descrito

em 4.2 .

. 11 Cristalização e Análise de Raio X da Con Br

Con Br liofilisada foi dissolvida (10 mg/ml) em Tampão MES [ácido 2-(N-

orfolino)etanolsulfônico] 50 mM, pH 6,0, contendo csci, 10 mM e MnCI2 10 mM. Os

cristais de Con Br foram crescidos utilizando-se o método "banging drop vapour

. usion" (método de cristalização por difusão de vapor), utilizando-se rEG 6000

polietilenoglicol) como precipitante. Os cristais cresceram, em repouso absoluto, em

lução de PEG de 11 a 15 %, MES 0,1 M, pH 5 a 6,2, num tempo que variou de 4 a 5

eses. Os cristais apresentaram uma variedade de formas. Os resultados foram colhidos de

cristal de formato poliédrico com dimensão máxima de 0,2 mm e com uma resolução

~L 1 _
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de 2,8baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÃ . Os dados foram coletados em um MAR (Research Imaging Plate System)

acoplado a um detector de distâncias em cristais de )40 mm, usando a radiação alfa Cu-K

gerada por anodo operando a 3,6 KWa. Um total de 9] .275 reflexões foram medidas de 86

osciJações a intervalos de 1,20 e exposição de 15 minutos por oscilação. As refl x õ e s fo am

integradas através do programa MOSFLM (LESLJE, 1987) e o arquivo das reflexões

formatadas foi processado usando o programa CCP4 (CCP4, 1986). O Rmer~ foi 0,15 em

]6.811 reflexões para uma resolução de 3 ~ o que representa 90 % do total. / \< ; dimen=õ

da célula foram de a = 71,3 Ã., b = 71,7 Ã. e c = ]91,0 A . O grupo esp ciaJ foi

P2(1)2(1)2(1), e o número de Matthews (MATTHEWS, 1968) para o cristal foi de 2 1, o

que corresponde a 40 % de solvente levando-se em consideração 4 moléculas na unidade

assimétrica. A estrutura foi resolvida por substituição molecular com o programa AMORE

AVAZA, 1994) usando as coordenadas da Con A nativa a uma resolução de 1,95 À como

modelo. As rotações e translações realizadas usando uma faixa de resolução de 15 a 3 5 À

levaram a soluções independentes para as 4 moléculas da unidade assimétrica. A posição

das 4 moléculas foi refinada usando a opção corpo rígido do programa AMORE.

O modelo parcial foi inicialmente refinado, usando protocolos de

inimização de energia do X-PLOR (BRUNGER, 1988). Controles não cristalográfico de

00 Kj/moUA foram empregados entre as 4 moléculas. O fator R inicial foi de 0,34 para os

dos a uma resolução de 3,5 Â Após 400 ciclos de refinamento, o que levou a obtenção

e um fator R de 0,238, fatores B individuais de controle foram também refina o

cluindo os dados a 3,0 ~ diminuindo o fator R para 0,213. Neste estágio, 2-FO-Fc e FO-

c, aps foram computados e os aminoácidos diferentes entre Con A e Con Br foram

udados na sequência de aminoácidos usando o programa O (JONESNMLKJIHGFEDCBAe t a i , ]991) rodado

em um sistema computacional gráfico do tipo Evans & Sutherland ESV /20. Após o exame

s mapas, e a construção do modelo manual, os últimos ciclos de rninimização

nvergiram para um fator R de 0,201.
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4. 12 - Seguenciamento e espectrometria de massa.

A con Br foi analisada em HPLC de fase reversa usando uma coluna Cl 8 (5

um) Lichrospher (27 x 4 mm) eluída a 1 ml/min com um gradiente de TFA a 0,1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% em

água (solução A) e acetonitrila (solução B): inicialmente uma eluição isocrática (25 o~ de

B) por 5 minutos seguida de um gradiente de 25 a 70 % de B por 45 minutos. O

cromatograma foi monitorado a 220 nm e as frações foram coletadas manualmente. Tres

picos principais e alguns picos secundários foram obtidos.

A análise das sequências N-terminais foram realizadas em um sequenciador

Procise (Applied Biosystem). As massas moleculares médias das fraçoes cromatográficas

da Con Br foram determinadas por espectrometrià de massa ("ion-spray ionization",

ionização por eletropulverização) usando um aparelho Sciex API-IJI LCIMSIMS.



5. RESULTADOS

5.1 Efeito de lectinas da Sub-triboNMLKJIHGFEDCBAD io c le in a e sobre ninfas de N ila p a r v a ta lu ~ e 1 J ~

Quando as lectinas de sementes de Ç h o n a r ie n s is (CABO), C b r a s i l ie in s is

(Con Br), C a n a v a l ia e n s i fo r m is (Con A), , C r a ty l ia f lo r ib u n d a (CFL), D io c le a grandiflora

(DGL), D .g u ia n e n s is (DgL), D .r o s tr a ta (DRL), D . v io la c e a (DVL) e D . v ir g a ta (DvL) e

foram incorporadas em uma dieta artificial numa concentração de 0,1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% (m/v) e

administradas a ninfas do 3° instar de Nilugens, um efeito deletério sobre o crescimento e

desenvolvimento das ninfas foi observado para todas as lectinas (FIGURAS 06, 07, 08, 09,

10, 11, 12, 13 e 14). As lectinas mais tóxicas, levando-se em consideração as curvas de

sobrevivência ao longo de todo o bioensaio, foram a, a CABO (FIGURA 06), a Con Br

(FIGURA 07) e a Con A (FIGURA 08) e a menos tóxica foi a CFL (FIGURA 09), sendo

que as lectinas do gênero D io c le a (FIGURAS 10, ] 1, 12, I3 e 14) exibiram lima toxidade

intermediária entre aquelas do gênero C a n a v a l ia e a do gênero C r a ty l ia . O ~ resultados,

quando expressos através dos indíces de mortalidade corrigida (diferença percentual entre

o controle positivo e o tratamento no dia em que todas as ninfas do controle negativo

estavam mortas), mostraram valores (TABELA 02) que variaram de 64,6 % para a Con Br

(lectina mais tóxica a 10,9 % para a DRL 9 (lectina menos tóxica). Como este índice

avalia o efeito das lectinas somente em um dia do bioensaio, e como alguns valores

encontrados não refletiram o efeito efeito das lectinas (como foi o caso da CABO), O"

dados de cada bioensaio foram submetidos a uma análise de sobrevivência, usando-se o

programa estatístico SPSS,. a fim de se expressar, comparativamente, o efeito de cada

lectina sobre as ninfas de N ilu g e n s ao longo de todo o bioensaio.

Além disto, foi possível se determinar o tempo médio de sobrevivência de

ninfas de Nilugens alimentadas com as diversas dietas contendo as lectinas, bem como com

os controles positivo (dieta padrão) e negativo (sem dieta). Os resultados (TABELA 03)

mostraram que o tempo médio de sobrevivência dos insetos alimentados com a dieta

padrão variou de 14,76 a 16,70 dias, enquanto que para os insetos que não receb ram dieta

o tempo médio variou de 3,06 a 4,44 dias. Já o tempo médio de sobrevivência das ninfas

alimentadas com as diferentes lectinas variou de 5,3~ dias para a Con Br (a mais tóxica) a
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11, 14 dias para a CFL (a menos tóxica), sendo que para as demais lectinas (as do gê eroNMLKJIHGFEDCBA

D io c le a ) o tempo médio de sobrevivência oscilou entre estes valores, sendo a mais tóxica a

DVL (9,60 dias).

Após a obtenção das funções de sobrevivência para os controles e

tratamento de cada bioensaio, 3 testes estatísticos (Log-Rank, Breslow e Tarone- Wa )

foram aplicados a cada bioensaio, a fim de se dete~inar a diferença estatística entre as

curvas de cada ensaio. Na comparação geral (TABELA AI, Apêndice) houve diferenças

estatísticas entre as curvas que compoêm cada bioensaio. Quando as três curvas de cada

bioensaio foram comparadas aos pares, as funções de sobrevivência das ninfas alimentadas

com cada lectina também se mostraram estatisticamente diferentes (TABELAS A2, A3,

A4, M, A6, A7, AS, A9 e AIO, Apêndice) das funções de sobrevivência dos respectivos

controles positico e negativo, o que evidencia que todas as lectinas são tóxicas, apesar

desta toxidade ser bastante variável. Os mesmos testes estatísticos foram utilizados para se

comparar aos pares as curvas de sobrevivência de todas as lectinas. Pelos testes de Log-

Rank (TABELA All, Apêndice), no qual as mortes tem pesos iguais durante todo o

bioensaio, e de Tarone-Ware (TABELA A12, Apêndice), no qual as mortes são expressas

como a raiz quadrada do tempo médio de morte, foi observado que as lectinas, dentro de

cada gênero C a n a v a l ia não diferem entre si. Pelo teste de Breslow (TABELA A13,

pêndice), no qual o peso das mortes aumenta ao longo do bioensaio um comportamento

semelhante foi observado, com exceção da Con Br quando comparada com a CABO e da

DVL quando comparada com DRL e DvL.

.2 Efeito das lectinas da Sub-tribo D io c le in a e sobre ninfas de A u /a c o r th u m s o /a n i

Pelo fato da lectina de sementes de C a n a v a l ia b r a s i l te n s i s (Con Br) ter se

ostrado a mais tóxica 9.!!ando administrada a ninfas de N ./u g e n s o efeito desta mesma

ectina foi também avaliado em um bioensaio com ninfas do 10 instar de A u la c o r th u m

la n i utilizando o mesmo sistema (FIGURA 05) empregado nos bioensaios realizados com

'I u g e n s , tendo em vista que no modelo experimental com A .s o la n i o efeito da lectina pode

s r avaliado sobre a dinâmica populacional, uma vez que estes insetos se reproduzem por

enogênese.
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FIGURA 06. Efeito da lectina deNMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia b o n a r ie n s is sobre ninfas do 30
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ninfas alimentadas com dieta padrão (controle positivo, .): dieta
com lectina a 0,1 % ( .• .) ; e sem dieta (controle negativo, e ) .
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FIGURA 08. Efeito da lectina deNMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia e n s i fo r m is sobre ninfas do 3° instar
de N ila p a r v a ta lu g e n s medido pela sobrevivência das ninfas
alimentadas com dieta padrão (controle positivo, • ); dieta com
lectina a 0,1 % (.); e sem dieta (controle negativo, e).
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FIGURA 10. Efeito da lectina deNMLKJIHGFEDCBAD io c le a g r a n d i f lo r a sobre ninfas do 3° instar
de N ila p a r v a ta lu g e n s medido pela sobrevivência das ninfas
alimentadas com dieta padrão (controle positivo, • ); dieta com
lectina a 0,1 % ( .); e sem dieta (controle negativo, e).
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de N ila p a r v a ta lu g e n s medido pela sobrevivência das ninfas
alimentadas com dieta padrão (controle positivo, • ); dieta com
lectina a 0,1 % ( .•.); e sem dieta (controle negativo, e ) .

o 8 2012 164
DIAS



50baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B io e n s a io c o m ls e lln a d ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnrestrata

_ C o n tro le N e g a tiv o. . . . •
C o n tro le P o s it iv o

40 --6- L e c t in a

C/)
O
>s
C/)

30O
I -
W
C/)

~
W
C
O 20

a::
w
:E
': l
Z

10

66

o
O-+----~--~--~~--_,----,_--_,----,_--~~--_r--~~~

204 8 16
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N ila p a r v a ta lu g e n s medido pela sobrevivência das ninfas
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FIGURA 14. Efeito da lectina de DiocleaNMLKJIHGFEDCBAv ir g a ta sobre ninfas do 3° instar de
N ila p a r v a ta lu g e n s medido pela sobrevivência das ninfas
alimentadas com dieta padrão (controle positivo, .); dieta com
lectina a 0,1 % ( .tA); e sem dieta (controle negativo, e).
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TABELA 02. Indices de mortalidade corrigida (MC) de lectinas de sementes de espécies da
sub-triboNMLKJIHGFEDCBAD io c /e in a e testadas contra ninfas de N ila p a r v a ta lu g e n s .

Lectina (0,1 %, m/v) MC(%)

Lectina de C a n a v a l ia e n s i fo r m is (Con A)
Lectina de C a n a v a l ia b r a s i l ie n s is

Lectina de C a n a v a l ia b o n a r ie n s is

Lectina de C r a ty l ia f lo r ib u n d a

Lectina de D io c le a g r a n d i j lo r a

Lectina de D io c le a g u ia n e n s is

Lectina de D io c le a r o s tr a ta

Lectina de D io c /e a v ir g a ta

Lectina de D io c /e a v io la c e a

58,7
64,6
15,9
28,0
29,2
33,3
10,9
34,6
50,0

TABELA 3. Tempo médio de sobrevivência de ninfas de N ila p a r v a ta lu g e n s alimentadas
com uma dieta contendo diferentes lectinas de sementes de espécies da sub-
tribo D io c le in e a e .

Lectinas
Controle -

Lectina de C a n a v a l ia e n s i fo r m is (Con A)

Lectina de C a n a v a l ia b r a s i l ie n s is

Lectina de C a n a v a l ia b o n a r ie n s is

Lectina de C r a ty l ia f lo r ib u n d a

Lectina de D io c /e a g r a n d i j lo r a

Lectina de D io c le a g u ia n e n s is

Lectina de D io c le a r o s tr a ta

Lectina de D io c le a v ir g a ta

Lectina de D io c le a v io la c e abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Tempo médio de sobrevivência em dias.

Tratamento

6,18 ± 0,27
5,38 ± 0,42

6,68 ± 0,25
11,]4 ± 0,69

9,70 ± 0,71
8,44 ± 0,63
9,22 ± 0,57
9,60 ± 0,54
7,36 ± 0,64

Controle +

14,76 ± 0,72

16,68 ± 0,63
14,80 ± 0,94
16,70 ± 0,48
16,68 ± 0,63
16,68 ± 0,63
14,76 ± 0,72
16,70 ± 0,48
16,68 ± 0,63

4,02 ± 0,13

3,06 ± 0,13
3,1O±0,14

4,44 ± 0, I I
3,06 ± 0,13
3,06 ± 0,13
4,02 ± 0,13
4,44 ± 0,11

3,06 ± 0,13
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Quando a Con Br foi incorporada em dietas artificiais nas concentrações de

0,025, 0,05, 0,1 e 0,2baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% (m/v) e as dietas administradas a ninfas deNMLKJIHGFEDCBAA .s o la n i , observou-se

que a lectina não exerceu nenhum efeito deletério sobre o crescimento e desenvolvimento

das mesmas (FIGURAS 15, 16, 17 e 18). Na realidade, um efeito estimulatório foi

claramente observado em todas as concentrações de lectinas utilizadas, sendo que o efeito

mais pronunciado foi na concentração de 0,1 % de lectina. Ao se obter as funções de

sobrevivência das ninfas , através do programa estatístico SPSS, os tempos médios de

obrevivência foram então determinados (TABELA 04). Os tempos médios de

sobrevivência das ninfas alimentadas com diferentes concentrações de Con Br foram todos

ligeiramente superiores ao tempo médio de sobrevivência dos insetos alimentados com a

dieta padrão, sendo que na concentração de Con Br de 0,1 % observou-se o maior tempo

médio de sobrevivência. Após a obtenção das funções de sobrevivência para os controles e

para o tratamento de cada bioensaio, 3 testes estatísticos (Log-Rank, Breslow e Taron -

Ware) foram aplicados a cada bioensaio, a fim de se determinar a diferença estatística entre

as três curvas de cada ensaio. Na comparação geral (TABELA A14, Apêndice) houve

diferenças estatísticas entre as curvas que compoem cada bioensaio. Quando as três curvas

de cada bioensaio foram comparadas aos pares, as funções de sobrevivência das ninfas

alimentadas com diferentes concentrações de Con Br, apenas a concentração de 0,1 %

produziu um efeito estimulatório estatisticamente significativo (p < 0,00 I) em relação ao

controle positivo (TABELAS AIS, A16 e A17, Apêndice).

Ao longo dos bioensaios nos quais se avaliou o efeito da Con Br no

crescimento das ninfas de A s o la n i , também se determinou o número de ninfas produzidas

pelos insetos que atingiram a maturidade sexual. Os resultados (FfGURA J9) mostram que

entre as doses de 0,025 e 0,1 % de Con Br existiu uma correlação direta entre a

concentração de lectina administrada e o número total de ninfas produzidas. J á a Con Br na

concentração de 0,2 % induziu uma produção total de ninfas intermediária entre aquelas

das concentrações 0,025 e 0,05 % .
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FIGURA ISo Efeito da lectina deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s sobre ninfas do 1°
instar de A u la c o r th u m s o la n i medido pela sobre i ência das
ninfas alimentadas com dieta padrão (controle positivo, .); dieta
com lectina a 0,025 % (Â); e sem dieta (controle negativo, e)o
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::lOURA 16. Efeito da lectina de C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s sobre ninfas do 1° instar de
A u la c o r th u m s o la n i medido pela sobrevivência das ninfas alimentadas om
dieta padrão (controle positivo, .); dieta com lectina a 0,05 % ( : e
dieta (controle negativo, e).
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. GURA 17. Efeito da lectina de C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s sobre ninfas do 10 instar de
A u la c o r th u m s o la n i medido pela sobrevivência das ninfas alimentadas com
dieta padrão (controle positivo, • ); dieta com lectina a 0,1 % ( .Â); e sem
dieta (controle negativo, .).
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FIGURA 18. Efeito da lectina deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s sobre ninfas do 10

instar de A u la c o r th u m s o la n i medido pela sobrevivência das
ninfas alimentadas com dieta padrão (controle positivo, .); dieta
com lectina a 0,2 % ( .•.); e sem dieta (controle negativo, e).
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FIGURA 19. Efeito da lectina deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s sobre a produção de ninfas por

adultos de A u la c o r th u m s o la n i alimentados com dieta padrão (controle

positivo, .); dieta com lectina a 0,025 % (.); dieta com lectina a 0,05 % (.);

dieta com lectina a 0,1 % (.•.); e dieta com lectina a 0,2 % (.•.).
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TABELA 4. Tempo médio de sobrevivência de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA u la c o r th u m s o la n i alime f~dll~
com uma dieta contendo diferentes concentrações da lectina de ernentes e
C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s .

Tratamento TS'
Controle +

Controle -
0,025 % de lectina
0,05nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de lectina
0,1 % de lectina
0,2 % de lectina

13,28 ± 0,47
2,80 ± 0,09

14,32 ± 0,37
]4,80 ± 0,39
15,92 ± 0,33
14,72 ± 0,50

I Tempo médio de sobrevivência em dias.
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5.3 Clonagem do genZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o n b r da lectina (Con Br) de sementes de C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s

Utilizando-se eixos embrionários de sementes de C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s em

germinação, DNA genômico de boa qualidade foi obtido. Quando submetido a eletroforese

em gel de agarose a preparação de DNA apresentou urna única banda (FIGURA 20) com

peso molecular em tomo de 23 Kb, indicando a integridade do DNA. Quando uma amostra

desta preparação foi tratada com as enzimas de restrição BamH I, EcoR I e Hind JII, a

banda única foi completamente digerida, o que indicou a ausência de inibidores de reações

enzimáticas.

Da mesma maneira RNA total de excelente qualidade foi isolado de

mentes em desenvolvimento de C b r a s i l i e n s i s e apresentou-se íntegro a julgar pela

esença das bandas correspondentes as subunidades 28 Se] 8 S do RNA ribossômico,

dicando a ausência de degradação na preparação da amostra (FIGURA 21). cONA,

tetisado a partir desta preparação, apresentou pe~o molecular, expresso em número de

es de bases, dentro de uma faixa esperada para um organismo eucariótico (FIGURA 22).

O DNA genôrnico e o cDNA foram utilizados como substratos para a

plificação do gen c o n b r por PCR, corno descrito no item 4.7. Após 30 ciclos de

plificação, o produtos foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% e foi

nstatado que um único fragmento de DNA com peso molecular em tomo de 900 pares de

e foi amplificado (FIGURA 23). A especificidade da reação pode ser constatada pela

ência de qualquer banda de DNA na reação sem ONA (controle negativo). A banda de

_ ixo peso molecular observada na extremidade inferior do gel, tanto na reação do controle

ativo_como na reação teste, é constituída pelos oligonuc1eotídeos que não foram

rporados durante a reação, não se tratando, pois, de amplificações inespecíficas. Isto
-- -

~er evidenciado pelo fato da m~sma banda não ser observada no controle negativo,

de os oligonucleotídeos foram excluídos da reação (FIGURA 236, poço 3) e estar- --
sente no controle negativo sem DNA (FIGURA 23, poço 2). Além disto, esta banda esta

sente nas reações testes de uma forma menos intensa do que no controle negativo semIHGFEDCBA

J A, indicando o consumo de oligonucleotídeos durante a reação.

O fragmento de DNA amplificado por PCR foi c1onado no vetor pCRII e a

ença do gen c o n b r ("Inserte") foi confirmada por PCR em 5 clones diferentes
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escolhidos aleatoriamente (FIGURA 24). A partir do clone que apresentou o sinal de

amplificação mais intenso (FIGURA 24, poço 4), denominado de clone 7, foi isolado o

plasmídeo recombinanteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp C R l l - c o n b r e a presença do gen foi reconfirmada digerindo-se o

mesmo com EcoR I (enzima que só atua no plasmídeo se ele tiver o inserte) e submetendo-

se o produto da reação a eletroforese em gel de agarose a tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% (FIGURA 25). Como pode

ser observado, um único fragmento com peso molecular de 900 pb foi liberado apé s a

digestão (FIGURA 25, poço 5).

A sequência de nucleotideos do inserte do clone 7 foi determinada em um

sequenciador automático e, juntamente com a respectiva sequência de aminoácidos, esta

mostrada na FIGURA 26.

5.6 - Subclonagem do gen c o n b r para o vetor de expressão pET15b e produção de Con Br

recombinante CrConBr)

o vetor pET 15b foi preparado para a subclonagem do gen c o n b r por

digestão sequencial com Nde I e BamH I para a linearização do mesmo e a eficiência das

reações foi avaliada por eletroforese em gel de agarose a 1% (FIGURA 27), comparando-se

a mudança na mobilidade eJetroforética que ocorre entre as formas circular e linear do

plasmídeo. O inserte c o n b r a ser subclonado foi preparado por digestão dupla do vetor

recombinante p C R IT - c o n b r 7, sendo que a eficiência da recuperação do inserte, avaliada

por eletroforese em gel de agarose a 1% (FIGURA 28), mostrou que uma única banda com

cerca de 900 pb foi observada.

Após ligação do inserte ao vetor e transformação de células competentes de

E .c o / i BL21 (Â. DE3), a presença do inserte subclonado foi confirmada por PCR em 10

subclones escolhidos aleatoriamente (FIGURA 29). Todos 10 subclones investigados

continham o inserte com o tamanho esperado e com igual intensidade de amplificação.

Desta maneira, o subclone 1 foi escolhido para os experimentos de indução de produção da

Con Br recombinante (rCon Br).

As culturas do subclone BL21 (Â. DE3)-pET15b-conbr devidamente

induzidas pela presença de IPTG 1 mM e analisadas por SDS-PAGE apresentaram uma
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única banda protéica diferente (com massa molecular aparente de 37 kDa) quando compara

da com o mesmo subclone não induzido (FIGURA 30).

A mesma metodologia de sub-clonagern, quando utilizada para o vetor

pCYTEXP., foi também eficiente na produção de sub-clones recombinantes para o inserteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c o n b r (FIGURA 31). Entretanto, tais sub-clones se mostraram bastante inificientes com

relação a expressão de rCon Br, uma vez que nenhuma banda correspondente a pré-pro-

Con Br pode ser detectada com nitidez em PAGE-SDS (FIGURA 32).
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Figura 20. Eletroforese em gel de agarose a 1% de DNA genomico deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia

b r a s i l i e n s i s . (1) e (6) Mareadores (pb) de peso moleeular, 10nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~I; (2) DNA
genômico, 10 ~1; (3) DNA genômico digerido com BamIHGFEDCBAH l, 10 ~I; (4) DNA
genômico digerido com Eco RI, 10 ~I;(5) DNA genômico digerido com Hind
III, 10 ul. Marcadores : (1) DNA de Bacteriófago À; (6) DNA de pBR 328
digerido com Bgl 1+ DNA de pBR 328 digerido com Hinf l.
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FIGURA 21. Eletroforese em gel de agarose de RNA total (A, em presença de fonnaldeido)
e de cDNA (B, em presença de NaOH) preparados a partir de sementes em
desenvolvimento deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s .
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Figura 22. Eletroforese em gel de agarose a 1% do gene da Con Br amplificado por PCR.
(1) e (6) Marcadores (pb) de peso molecular, 10 J.l1; (2) Controle Negativo sem
DNA genômico, 10 ul; (3) Controle negativo sem oligonucleotídeos; (4) Gen da
Con Br amplificado a partir do cDNA de sementes em desenvolvivento, 10 ul;
(5) Gen da Con Br amplificado a partir do DNA genômico, 10 ul. Marcadores :
(1) DNA de Bacteriófago À.; (6) DNA de pBR 328 digerido com Bgl I + DNA de
pBR 328 digerido com Hinf I.



pbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.176

1.766

1.230

1.033

653

517

453

394

258

83

12345678

FIGURA 23. Eletroforese em gel de agarose a 1% da amplificação do gen da Con Br por
PCR a· partir de preparações analíticas de plasmídeos de colônias

recombinantes deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE s c h e r i c h ia c o / i DH5a-pCRU-con B r . (1) Marcadores (pb)
de peso molecular, 10 111; (2) Clone 3, 10 ul; (3) Clone 6, 10 111; (4) Clone 7,
10 111; (5) Clone 9,10 111; (6) Clone 10, 10 111; (7) DNA genômico de
C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s ; (8) Controle negativo, sem DNA. Marcadores : (I)
DNA de pBR 328 digerido com Bgl InmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ DNA de pBR 328 digerido com Hinf
I.
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Figura 24. Eletroforese em gel de agarose a 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de preparações analíticas de plasmídeos
pCRll não recombinantes e recombinantes em relação ao gene Con Br. (1) e (6)
Marcadores (pb) de peso molecular, 10 J.11; (2) Plasmídeo não recombinante
íntegro, 10 J.11; (3) Plasrnfdeo não recornbinante digerido com Eco RI, 10 J.11; (4)
Plasrnídeo recombinante integro, 10 J.11; (5) Plasmídeo recombinante digerido
com Eco RI, 10 J.11. Marcadores: (1) e (6) DNA de pBR 328 digerido com Bgl I
+ DNA de pBR 328 digerido com Hinf 1.



ATG GCC ATC TCA AAG AAA TCC TCC CTG TTC CTT CCT ATA TTT
Met Ala De Ser Lys Lys Ser Ser Leu Phe Leu Pro De Phe

TTC ATC ACC ATG TTC CTA ATG GTA GTG AAC AAG GTG AGT TCA
Phe De Thr Met Phe Leu Met VaI VaI Asn Lys VaI Ser Ser

ACA CAT GAG ACA AAT GCA CTC CAT TTC ATG TTC AAC CAA TTT
Thr His Glu Thr Asn Ala Leu His Phe Met Phe Asn Gln Phe

AAA GAT CAG AAG GAT TTG ATC CTT CAA GGT GAC GCC ACA ACA
Lys Asp GIn Lys Asp Leu De Leu Gln Gly Asp Ala Thr Thr

ACA GAT GGT AAC TTG GAA CTC ACA AGG GTG TCA AGT AAT GGG
Thr Asp Gly Asn Leu Glu Leu Thr Arg VaI Ser Ser Asn Gly

CCA CAG GGA AGC AGT GTG GGC CGG GCT TTG TTC
Pro GIn GIy Ser Ser VaI Gly Arg Ala Leu Phe
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285

GAC
Asp

CAC ATT TGG GAA AGT TCT GCT GTG GTG GCA AGC TTT GAA GCT
His De Trp Glu Ser Ser Ala VaI VaI Ala Ser Phe Glu Ala

TTT ACA TTT CTC ATA AAA TCA CCC GAC TCT CAC CCA GCT GAT
Phe Thr Phe Leu De Lys Ser Pro Asp Ser His Pro Ala Asp

ATT GCC TTC TTC ATT TCA AAT ATT GAC AGT TCC ATC CCT AGT
De Ala Phe Phe De Ser Asn De Asp Ser Ser De Pro Ser

TCC ACT GGA AGA CTC
Ser Thr GIy Arg Leu

CTT GGA CTC
Leu GIy Leu

TTC CCT GAT GCA AAT GTT
Phe Pro Asp Ala Asn VaI

AGA AAT TCC ACT ACT ATT GAT TTC AAC GCT GCT TAC AAT GCC
Arg Asn Ser Thr Thr De Asp Phe Asn Ala Ala Tyr Asn Ala

ACT ATT GTT GCT GTT GAA TTG GAT ACC TAT CCC AAT ACT GAT
Thr De VaI Ala VaI Glu Leu Asp Thr Tyr Pro Asn Thr Asp

GGA GAT CCA AGT TAT CCA CAC ATC GGT ATC GAT ATT AAA TCT
Gly Asp Pro Ser Tyr Pro His De Gly I1e Asp De Lys Ser

CGC TCC AAG AAG ACC GCA AAG TGG AAC ATG CAA AAT GGA AAG
Arg Ser Lys Lys Thr Ala Lys Trp Asn Met Gln Asn Gly Lys

GGC ACT GCA CAC ATC ATC
Gly Thr Ala His De De

TAT AAC TCT GTT GGT AAG AGA CTA
Tyr Asn Ser VaI Gly Lys Arg Leu

GCT GTT GTT TCT TAT
Ala VaI VaI Ser Tyr

CCT AAC GGT GAC TCT GCC ACT GTC TCT
Pro Asn Gly Asp Ser Ala Thr VaI Ser

GAC GTT GAC CTC GAC AAT GTC CTT CCT GAA TGG GTT AGA GTT
Asp VaI Asp Leu Asp Asn VaI Leu Pro Glu Trp VaI Arg VaI

CTT TCT GCT TCA ACC GGA CTT TAC AAA GAA ACC AAT ACC ATT
Leu Ser Ala Ser Thr Gly Leu Tyr Lys GIu Thr Asn Thr De

TCA TGG TCT TTT
Ser Trp Ser Phe

TCT AAG TTG AAG AGC AAT GAG ATC CCG
Ser Lys Leu Lys Ser Asn Glu De Pro

ATT GCT ACC GTG
De Ala Thr VaI

ACT
Thr
290

GTT
VaI

FIGURA 25. Sequência de nucleotídeos do genZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o n b r e de aminoácidos da Con Br.



86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pb pb

23.130 23.130
9.416 9.416

6.557 6.557
4.361 4.361
2.322 2.322
2.027 2.027nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 5 6

FIGURA 26. Eletroforese em gel de agarose a 1% da digestão dos vetores pET15b e
pCYTEXP) com Nde 1. (1) e (6) Marcadores (pb) de peso molecular, 10 J.lI;
(2) pET15b íntegro, 10 ul; (3) pET15b digerido com Nde T, 10 ul; (4)
pCYTEXPt íntegro, 10 ul; (5) pCYTEXP) digerido com Nde I, ]O ul.

Marcadores : (1) e (6) DNA de Bacteriófago À digerido com Hind I1I, 10 J.lI.
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FIGURA 27. Eletroforese em gel de agarose a 1% da digestão dupla do vetor pCR II -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o n

B r 7 com Bam Hl e Nde I. (1) e (3) Marcadores (pb) de peso molecular, 10 ul;
(2) Vetor digerido, 10 ul. Marcadores : (1) e (3) DNA de pBR 328 digerido
com BgI I + DNA de pBR 328 digerido com HinfI.
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FIGURA 28. Eletroforese em gel de agarose a InmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% da amplificação do gen da Con Br por
PCR a partir de preparações analíticas de plasmídeos de colônias
recombinantes deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . c o / i BL21(À.DE3)-pETI5b-con B r . (1) e (14) Marcadores
(pb) de peso molecular, 10 ul; (2) Subclone I, to J.lI~ (3) Subclone 2, 10 J.lI~
(4) Subclone 3, 10 J.l1~ (5) Subclone 4, 10 J.l1~ (6) Subclone 5, 10 J.l1~ (7)
Subclone 6, 10 J.lI~(8) Subclone 7, 10 J.l1~(9) Subclone 8, ]0 J.lI; (10) Subclone
9, 10 J.l1~(11) Subclone 10, 10 J.lI~(12) Subclone não recombinante; (13)
Controle negativo, sem DNA. Marcadores : (I) e (14) DNA de pBR 328
digerido com BgI 1+ DNA de pBR 328 digerido com Hinf I.
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FIGURA 29. Eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE - SDS, 15 %) de extratos totais

de células deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE c o l i BL21(À DE3) transformadas com pET 15b - c o n b r e
crescidas na ausência (linhas 2, 3, 5, 7 e 9) e presença (linhas 4, 6, 8 e 10) de
IPTG 1 mM. Con Br nativa (linha 1) foi usada como padrão. A lectina
recombinante está indicada pela seta.
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FIGURA 30. Eletroforese em gel de agarose a 1% da amplificação do gen da Con Br por
PCR a partir de preparações analíticas de plasrnídeos de colônias

recombinantes deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . c o l i DH5a-pCYTEXP)-C0l1 B r . (1) e (14) Marcadores
(pb) de peso molecular, 10 ul; (2) Subclone J, 10 J!I; (3) Subclone 2, 10 J!I;
(4) Subclone 3, 10 ul; (5) Subclone 4, ]0 J!I; (6) Subclone 5, 10 J!I; (7)
Subclone 6, 10 J!I; (8) Subclone 7, 10 ul; (9) Subclone 8, 10 ul; (10)
Subclone 9, 10 ul; (11) Subclone 10, 10 J!1; (12) Subclone não
recombinante; (13) Controle negativo, sem DNA. Marcadores : (1) e (14)
DNA de pBR 328 digerido com Bgl InmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ DNA de pBR 328 digerido com Hinf
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FIGURA 31. Eletroforese em gel de poliacrilamida (pAGE - SDS, 15 %) de extratos totais
de células deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . c o l i transformadas com pCYTEXP1 - c o n b r crescidas a
temperatura ambiente (linhas 2, 3, 5 e 7) e crescidas a 42°C (linhas 4, 6 e 8).
A Con Br nativa (linha 1) foi usada como padrão.
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5.7. Análise da Con Br por espectrometria de massa

Quando Con Br nativa foi analisada por cromatografia de fase re ersa,

picos principais e alguns outros em menor quantidade foram obtidos, como mostrado na

FIGURA 32. Utilizando degradação automática de Edman, as seguintes sequências N-

terminais foram obtidas para cada uma das 3 principais frações:

10 20

ADTIVAVELDTYPNTDIGDPSY (pico 2),

10

ADTIVAVELDTYPNTDIG (pico 3)

10 20 30 40

ADTIVAVELDTYPNTDIGDPSYPHIGIDIKSVRSKKTAKWN (pico 4).

A determinação dos espectros de massa dos referidos picos por ionização

por eletropulverização (FIGURA 33, pico 2~ FIGURA 34, pico 3~ FIGURAS 35 e 36,

PICO 4) revelou que o picos 2 e 3 são compostos por espécies moleculares únicas com

massas de 12.864 ± 1,1 Da (FIGURA 33) e 12.880 ± 1,6 Da (FIGURA 34),

respectivamente, e que o pico 4 é composto por duas espécies moleculares com massas

distintas e iguais a 25.554nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA± 4,1 Da (FIGURA 35) e 25.586 ± 2,5 Da (FIGURA 36), porém

compartilhando uma única sequência N-terminal, como mostrado anteriormente. As

espécies moleculares com massas de 12.864 e 12.880 correspondem, a julgar pelo valor das

suas massas e pelas suas sequências N-terminais, a isoformas da metade N-terminal da Con

Br, ou seja, o fragmento J3 (no caso, J31 e (32), enquanto que as espécies moleculares com

massas de 25.552 e 25.586, levando-se em consideração os mesmos parâmetros,

correspondem a isoformas (aI e a2) da cadeia polipeptídica intacta (a) que constitui a

subunidade da Con Br.
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FIGURA 32. Fracionamento das isofonnas da Con Br nativa por
cromatografia de fase reversa em coluna C -nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR

acoplada a HPLC.
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FIGURA 33. Espectro de massa da isoforma 13, da Con Br.
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- FIGURA 34. Espectro de massa da isoforma 132 da Con Br.
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FIGURA 35. Espectro de massa da isoforma aI da Con Br.
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FIGURA 36. Espetro de massa da isoforma a2 da Con Br.



5.8. Estrutura tridimensional e quatemária da Con Br

A estrutura tridimensional da Con Br foi determinada por cristalografia de

raios X a uma resolução de 2,8nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÃ a partir de cristais obtidos pelo método de cristalizaçã

por difusão de vapor (FIGURA 37). Após a resolução da estrutura por substituiçã

molecular usando as coordenadas da Con A a ] ,95 Ã e posterior refinamento, os model <:

gráficos foram obtidos com o auxílio de programas de modelagem molecular para as

estruturas monomérica (FIGURA 38), dimérica (FIGURAS 39A e 398) e tetramérica

(FIGURAS 40A e 40B) foram obtidos. O elemento estrutural predominante da subunidade

~ a conformação p e a maioria dos resíduos de amino ácidos fazem parte dos se entos de

2 folhas P anti-paralelas. A maioria dos resíduos que não fazem parte das folhas P estão em

regiões de ai as ("Ioops" voltas ("turns") que conectam os segmentos das folhas p. O

restante dos resíduos não pertencem a nenhuma estrutura secundária regular. Cada

subunidade ssui na sua~ um átomo de Ca+2 (esfera escura, FIGURA 38) e um

átomo de Mn +2(esfera clara, FIGURA 38), estando intimamente relacionados com o sítio----- -
de ligação a carboidratos, re resentado Ia cavidade localizada à esquerda da extremidade

superior do monômero no gráfico emJJta(FIGURA 38).

Quando a estrutura da Con Br (linha rósea) foi superposta com a estrutura da

Con A (linha azul), nas suas formas dimérica (FIGURAS 4lA e 4JB) e tetramérica

(FIGURA 42), algumas diferenças foram observadas, apesar de um pouco diflceis de serem

analisadas. De fato os dados cristalográficos indicaram que os íons Ca~2 estão mais de 1 Ã

mais próximos nos monômeros da estrutura tetramérica, em relação à Con A, enquanto que

a distância entre os íons Ca+2dos monômeros situados na diagonal é cerca de 3 Ã maior na

Con Br em relação à Con A. Por outro lado, a distância entre os íons Mn+2dos monômeros

proximais da Con Br é cerca de 1,3 a 1,4 Ã menor em relação à distância na estrutura da

Con A, enquanto que a distância entre estes mesmos Íons é cerca de 2,5 Ã maior para

monômeros situados diagonalmente na sua estrutura tetramérica, em relação à Con A.

Assim, existe uma diferença mensurável na estrutura quarternária da Con Br quando

comparada com a da Con A, ou seja a estrutura quaternária da Con Br é ligeiramente mais

aberta em comparação com aquela da Con A. Esta diferença poderia explicar as diferenças

encontradas em propriedades biológicas destas proteínas .

96

..•.
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FIGURA 37. Cristais de Con Br obtidos pelo método de cristalização por difusão de vapor
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••

FIGURA 38. Modelo tridimensional em fita da estrutura

monomérica da Con Br determinada por

cristalografia de raios X O íon Ca+2 (esfera

escura) e o íon Mn+2 (esfera clara) estão

destacados.
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB

FIGURA 39. Modelo tridimensional em fita da estrutura dimérica

(estrutura A) da Con Br determinada por cristalografia

de raios X. Os íon Ca +2 e Mn +2 estão destacados. A

estrutura B mostra a interface monômero-monômero.
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A B

FIGURA 40. Modelo tridimensional em fita da estrutura

quatemária da Con Br determinada por

cristalografia de raios X. Os íon Ca+2 e Mn+2

estão destacados. A estrutura B mostram o

tetrâmero em posições diferentes.



101zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A

B

FIGURA 41. Superposicão das estruturas tridimensionais dos dímeros

(A) da Con Br (róseo) e da con A (azul). A estrutura B

mostra a interface monõmero-monômero.
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FIGURA 42. Superposição das estruturas tridimensionais dos

tetrâmeros da Con Br (róseo) e da con A (azul).



6. DISCUSSÃOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i la p a r v a ta lu g e n s (Homoptera) é a principal praga da cultura do arr z a

regiões produtoras da Ásia. Este inseto se alimenta da seiva da planta e causa severo dan

fisiológicos ao hospedeiro agindo também como vetor de vários vírus de importância

econômica (SAXENAnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& KHAN, 1989). As medidas de controle usadas até o presente

incluem a aplicação de inseticidas (HElNRICHS, 1979), tratos culturais (OKA, 1979).

controle biológico (Cllll,l, 1979) e a introdução de variedades de arroz resistentes. Todas

estas medidas têm tido algum sucesso inicial no controle do inseto porém, o impacto da

praga sobre a cultura permanece como um sério problema devido à sua habilidade em

desenvolver biotipos resistentes em um periodo de tempo relativamente curto. Além disso,

o uso contínuo de inseticidas tem resultado no declínio das populações de predadores

naturais do N i lu g e n s causando fenômenos de resurgência da praga, problemas ambientnis e

de saúde pública (HADFIELD, 1993). Em virtude disto, estratégias alternativas de controle

que minimizem tais problemas têm sido propostas. Assim, a engenharia genética oferece

uma nova abordagem no controle das pragas através da introdução nas plantas hospedeiras

de produtos gênicos primários que possam conferir uma maior resistência nas plantas

transformadas.

Dentre os produtos naturais com mator potencial idade na produção de

plantas resistentes a pragas, as lectinas têm se mostrado bastante promissoras, uma vez que

são produtos gênicos primários e muitas delas possuem atividade inseticida contra muitas

pragas de importância econômica. Desta maneira, a identificação de Jectinas com atividade

inseticida deve ser a etapa inicial em qualquer programa de engenharia genética para a

obtenção de plantas transgênicas resistentes.

Neste trabalho, das 9 lectinas testadas em bioensaios ;11 v i t r o , todas foram

tóxicas para ninfas do terceiro instar de N lu g e n s . Apesar destas lectinas serem isoladas de

plantas bastante relacionadas (estão agrupadas dentro de uma mesma sub-tribo), elas

apresentaram diferentes intensidades inseticidas quando incorporadas na mesma

concentração de 0,1 % (m/v). Como todas possuem uma e trutura molecular semelhante

(RAMOS, 1996), ou seja, são diméricas (50.000 daItons) a pH 6,5 (o pH da dieta na ual as

les!i!las foram dissolvidas), e todas possuem um único sítio deIigação.a.carboi r

103
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su~, -a-concentração- molar efetiva do sitio de interação com carboidrat(\~

praticamente a mesma para todas elas, sendo.igual a 40 pM.,_Em adiçã~. apesar de todas

estas le~inas interagirem especificamente.com.resíduoa .de glicose, rnanose e deri ados

(MOREIRA & CAVADA, 1984; CAVADAIHGFEDCBAe t 0 1 .,1 9 9 6 ; GOLDSTEIN & PORETZ, 1986:

OLIVEIRA e t a I., 1991; MOREIRA e t a I., 1983; VASCONCELOS e t 0 1 .,1 9 9 1 ; MOREIRAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e t a I., 1996; CAVADA e t a I., 1996), elas possuem especificidades finas distintas. Por

~emplo, a CFL reage preferencialmente com derivados -n itrofen iI de manose, glicose e

N-acetil-glicosamina, quando comparada à Con Br e GL (AYOUBA e t 0 1 ., 1993). Além

disso, CFL não discrimina entre .anômero.s.Jx.e_IL(A YQ!JBA e t a I., 1993), ao contrário da- ---~
Con A que apresentawna pronunciada especificidade para anômeros a (GOLDSTEfN &

PORETZ, 1986).

Levando-se em consideração que as lectinas testadas devem possuir, nas

condições do bioensaio, o mesmo número efetivo de sítios de ligação a carboidratos,

através do qual as lectinas devem exercer a sua toxidez pela inter ção com receptores nas

células do trato alimentar ou pela ligação a enzimas digestivas (POWELL e l 0 1 ., J993), é

pouco provável que as diferenças nas eficácias de atividade inseticida para ninfas de

N . lu g e n s exibidas pelas lectinas D io c l e in a e sejam consequência de estruturas moleculares

distintas, ao contrário do que foi relatado para as lectinas GNA (tetramérica), NPA

(trimérica) e ASA (dimérica), que exibem a mesma especificidade es lussiva para manose

mas são diferentemente eficazes como inseticidas para ninfas do terceiro instar de N . lu g e n s

(POWELL e t a l . , 1995). De acordo com os autores, a eficácia diferenciada exibida por

essas lectinas é determinada principalmente pelo número de subunidades por molécula.

Entretanto, como diferenças finas no reconhecimento a carboidratos têm sido relatadas

entre NP A e GNA (KAKUnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& GOLDSTEJN, 1992), a intensidade da ligação a

oligossacarídeos contendo manose pode também ser um fator que contribue para as

diferenças observadas no efeito antimetabólico destas proteínas relacionadas (POWELL e l

a I., 1 9 9 5 ).

No caso das lectinas D io c l e in e a e , tem sido mostrado que apesar delas

compartilharem a mesma especificidade geral para resíduos de glicose/rnanose e derivados.

a interação entre algumas destas lectinas (Con Br, Con M, DGL, DvL e CFL) e vária

glicoproteínas revelou que a cinética, medida em tempo real, bem como a intensidade



(afinidade) da interação Iectina-glicoproteína são claramente distintas, mostrando que cada ..,

lectina complexa-se de uma maneira diferente e singular com o mesmo liganre (R 1(nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs,

1996). Este modelo, quando aplicado aos resultados obtidos dos bioensaios C0m ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N lu g e n s , sugere um mecanismo de ação para os diferentes graus de toxicidade observad s

através do qual todas as lectinas devem muito provavelmente se ligar ao(s) me mo{ )

receptor(es) no trato alimentar dos insetos (como decorrência da sua mesma

especificidade), porém com diferentes intensidades, provocando desta maneira o mesmo

efeito (ação inseticida) mas com diferentes potêncis. É interessante notar que a CFL, a

lectina menos tóxica para N Iu g e n s , quando estudada por RAMOS (1996), se mostrou ~

mais diferente dentre as lectinas usadas. Por exemplo, CFL foi a lectina que interagiu mais

fracamente com a sorotransferrina humana e a que interagiu mais fortemente com a

lactotransferrina bovina (RAMOS, 1996). Já a Con Br e a ('on A, do grupo das lectinas

mais tóxicas, interagiram mais fortemente com a sorotransferrina humana, enquanto que

DGL e DvL, que apresentaram atividades innseticidas intermediárias entre as exibidas

pelas lectinas do gênero C a n a v a l ia e a CFL, mostraram, da mema maneira, afinidades para

sorotransferrina humana intermediária entre os valores determinados para as lectinas mais

tóxicas (Con A e Con Br) e a CFL (RAMOS, J 996). Caso estes resultados sejam

confirmados para as demais lectinas de D io c / e a que foram testadas contra N / l lg e n s mas

que não tiveram suas afinidades para a sorotransferrina humana determinadas, poderíamos

especular que o receptor destas lectinas em ninfas de N d u g e n s é um glicoconjugado com

uma cadeia de oligossacarídeo semelhante, pelo menos em parte, ao da sorotransferrina

humana.

Con Br foi a lectina mais tóxica para ninfas de N . / l I g e n v , produzindo nos

insetos alimentados com uma dieta contendo esta proteína o menor tempo médio de

sobrevivência, em relação aos valores encontrados para as demais lectinas. Lectinas com

outras especificidades mas com propriedades antimetabólicas semelhantes às da Con Br

têm sido relatadas, como a GNA, NPA e ASA, com especificidade exclusiva para manose,

e a WGA, com especificidade para resíduos de N-acetil-glicos:lmina (pOWPI,1, e t IHGFEDCBA0 1 .,

1993; POWELL e t a l . , 1995a, b). Assim, de acordo com a tendência geral que tem sido

observada na literatura, um mesmo inseto pode ser igualmente afetado por lectinas com

especificidades distintas. É provável, desta maneira, que tais lectinas se liguem a receptores
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diferentes e/ou interajam com resíduos distintos da porção glicídica de um mesmo receptor

produzindo um efeito semelhante.

O gen que codifica a Con Br lectina poderá, desta maneira, ser utilizad

futuramente em um programa de melhoramento genético para a obtenção de variedades de

arroz com uma maior resistência aoIHGFEDCBAN ilu g e n s , semelhante ao projeto que vem sendo

desenvolvido pelo grupo de Gatehouse, utilizando a lectina especifca para manose deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G a la n th u s n i v a l i s (SHI e t a i . . , 1 9 9 4 ) .

Como Con Br foi a lectina mais tóxica para N lu g e n s , o efeito desta proteína

sobre ninfas de A .s o la n i , um afideo cosmopolita, foi investigado. Na mesma concentração

de 0,1 % (m/v), na qual a Con Br foi efetiva em reduzir drasticamente o tempo médio de

sobrevivência de ninfas de N lu g e n s , nenhum efeito inseticida sobre ninfas de A .s o la n i foi

observado. Ao contrário, Con Br a 0,1 % produziu um efeito estirnulatório resultando numa

maior sobrevida média (P < 0,001) das ninfas alimentadas com a dieta contendo a lectina

em relação à sobrevida média observada para as ninfas criadas com a dieta padrão.

Concentrações menores (0,025 e 0,05 %, m/v) e maiores (0,2 %, m/v) também produziram

efeitos estimulatórios, porém estes efeitos não apresentaram diferença estatística em

relação aos seus respectivos controles. Como A s o la n i é uma espécie polífaga, e como a

presença de lectinas no tloema de várias espécies vegetais de diferentes famílias botânicas

tem sido relatada (PUSZTAI, 1991), o fato destes afideos serem refratários às lectinas

vegetais parece retletir a coevolução destas espécies com seus respectivos hospedeiros.

Pelo fato de terem sido expostos durante um longo período evolutivo à lectinas com

diferentes especifidades, em decorrência de sua dieta variada (no caso das espécies

polífagas), estas espécies se adaptaram a estas proteínas e se tornaram refratárias ao efeito

inseticida e/ou antimetabólico que as mesmas Jectinas que estão presentes na sua dieta

causam em outros insetos mas que possuem número de hospedeiros mais restrito e, desta

maneira foram expostos, durante a sua evolução, a um conjunto mais restrito de lectinas.

Assim, RAHBÉ e t a i . (1995), avaliando o efeito de várias lectinas (inclusive a Con 1\.) com

especificidades distintas, sobre o crescimento de ninfas de 6 espécies de afídeo.

observaram que os insetos mais susceptíveis eram os que possuíam um número ele

hospedeiros mais restrito (oligófagos), enquanto que as espécies polífagas eram as mais

resistentes, como A .s o la n i em relação a altas doses de Con A.
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Uma outra situação que evidencia esta coevolução se refere aoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. l u g e n s .

Assim, POWELL e t a i . . (1995b) observaram que a lectina do arroz (O não po,,"· ,i

nenhum efeito deletério significativo sobre N lu g e n s . Entretanto, WGA, uma lectina de

uma planta botanicamente bastante relacionada ao arroz e apresentando a mesma

especificidade da OSA (resíduos de N-acetil-glicosamina) e estrutura tridimensional

semelhante, foi uma das lectinas mais inseticidas para este inseto.

Entretanto, o efeito estimulatório mais marcante da Con 8r foi verificado

sobre a produção total de ninfas pelos adultos que atingiram a maturidade sexual e que

foram alimentados com dietas contendo diferentes concentrações da lectina. Na realidade,

este tipo de atividade biológica, estimulação sobre a produção de ninfas, é o prim iro caso

reportado na literatura de lectinas. Talvez, a consequência mais importante deste efeito seja

alertar para a possibilidade do mesmo ocorrer em um ecossitema agrícola que utilize

plantas transgênicas expressando lectinas com o intuíto de tomá-Ias resistentes à pragas.

Por outro lado, este efeito poderia, em tese, ser utilizado no controle de pragas caso a

resposta de estimulação fosse dirigida especificamente a um predador e/ou parasita da

praga.

Apesar do uso de bibliotecas de cDNA constituir a estratégia mais

empregada para a clonagem de lectinas de vegetais em geral e especialmente de sementes

de leguminosas, a disponibilidade das sequências dos gens da Con A (CARRINGTON e t

a I . . , 1985) e da Con G (YAMAUCID e t a i . . , 1989; YAMAUCHI & MTNAMIKAWJ\.,1990)

possibilitou a escolha de uma alternativa mais rápida e simples para a obtenção de um

clone do gen c o n b r , através da clonagem por PCR.

Como a maioria dos gens de lectinas de leguminosas não possuem introns

nas suas regiões codificadoras de amino ácidos (YAMAUCHI & MINAMlKJ\.WA, 1990),

um fragmento de DNA contendo a sequência da pre-pro-Con Br foi amplificado a partir de

DNA genômico como substrato. Um único produto de PCR foi obtido com comprimento

em tomo de 900 pb, similar aos 870 pb das regiões correspondentes nos cDNAs da Con A

(CARRINGTON e t a i . , 1985) e da Con G (YAMAUCID e t a I . . , 1989), indicando assim a

ausência de introns no gen c o n b r . Além disso, bandas com o mesmo comprimento de 900------
pb foram amplificadas tanto a partir de cDNA preparado de sementes em desenvolvimento
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como de DNA genõmico de eixos embrionários de sementes em germinação dZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C .b r a s i l i e n s i s , demonstrando claramente a ausência de introns no gen.

A sequência completa de nucleotídeos do gen c o n b r (FIGURA 25) re elou

uma alta homologia com as sequências obtidas para os gens da Con A (CARRJNGTON e t

a i . . , 1985) e da Con G (YAMAUCHI e t a i . , 1989). A dedução da sequência de amino

ácidos a partir da sequência de nucJeotídeos revelou que tal fragmento codifica um produto

primário de tradução (a pré-pro-Con Br) com 290 resíduos de aminoácidos e com a mesma

estrutura molecular da pré-pro-Con A (CARRINGTON e t a i . . , 1985) e pré-pro-Con G

(YAMAUCHl e t a i . , 1989; YAMAUCHInmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& MINAMTKAWA, 1990), ou seja, a presença de

um peptfdeo sinal na extremidade N-terminal seguido da cadeia da pro-lectina.

Comparando-se a sequência de.aminoácidos para a subunidade intacta (237 resíduos) da

Con Br, determinada quimicamente (GRANGEIRO, 1993) com a sequência de amino

ácidos deduzida a partir do gen, a pro-Iectina é constituída das seguintes regiões: (a) a

metade C-terminal encontrada na cadeia madura intacta, ou seja, resíduos 119 a 237; (b)

um peptídeo intermediário com 15 resíduos de aminoácidos; (c) a metade N-terminal

encontrada na cadeia madura intacta, ou seja, resíduos 1 a 1J 8; (d) e um peptídeo

terminal com 9 resíduos de aminoácidos. Assim, para a produção da cadeia intacta na-----
lectina madura (1-237), o peptídeo que liga as metades C- e N-terminais, bem como a

extensão C-terminal da pro-Iectina, devem ser removidos e as metades resultantes religadas

em posição invertida. Este mecanismo já está bem estabelecido para a Con A mediante a

identificação de todos os polipeptídeos intermediários que são produzidos durante a

conversão pro-Con A ~ Con A (MIN & JONES, 1994). Desta maneira, levando-se em

consideração as similaridades estruturais entre os gens e suas respectivas cadeias

polipeptídicas maduras, os mesmos eventos pós-traducionais que ocorrem durante o

processamento da pré-pro-Con A devem também ocorrer para a pré-pro-Con Br, sendo

encontrado somente em lectinas de legumes da sub-tribo D io c l e in a e .

A clonagem de vários gens de lectinas pertencentes a diferentes famílias

botânicas tem revelado que, frequentemente, as lectinas ocorrem corno misturas complexas

de isoformas codificadas por pequenas famílias de gens muito relacionados. No caso ele

lectinas D io c l e in a e , CARRINGTON e t a i . (1985) relataram que Con A é codificada por um

único gen. Por outro lado, a ocorrência de vários gens da Con G no genoma de C a n a v a l ia
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g la d ia ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoi sugerida por YAMAUCHI e t a i . (1989). Assim, 5 clones para o cDNA da Con

G foram sequenciados, apesar de todos eles codificarem urna mesma forma da lectina em

virtude das mutações presentes de um gen para outro serem silenciosas. Entretanto, a

existência de gens que codifiquem outras formas da Con G não é descartada. ~ a Con

Br, a presença de duas isoformas da cadeia polipeptídica intacta foi claramente mo trada----- --
por espectrometria de massa. Como ambas as formas moleculares possuem uma mesma

sequência N-terminal de amino ácidos, e como a diferença entre suas ma sas 3 Da) é

muito pequena para ser explicada por um processamnto diferenciado na extremidade C-

terminal, já que se uma cadeia se diferenciasse da outra por um ou mais resíduos de amino

ácidos na extremidade C-terminal (considerando o restante das sequências como end

idênticas), a diferença de massa deveria ser de no mínimo 114.04 Da (massa do resídu e

asparagina, o último da cadeia madura codificado pelo gen), ~duas formas parece

diferir em uma ou mai sições internas-Para algumas lectinas de leguminosas, como (I

de G ly c in e m a x , soja (MANDAL e t 0 1 . , 1994; YOUNG e t a l . , 1995), E r v th r i t n

c o r a l l o d e n d r o n , A r a c h i s h y p o g a e a (amendoim), D o l i c h o . • IHGFEDCBAb if lo ru s , P h a s e o lu s v u lg a r i'i

(YOUNG e t a i . , 1995) e P is u m s a t i v u m (HOEDEMAEKER e t a l . , 1994), o processamento

diferenciado da extremidade C-terminal de uma única cadeia polipeptídica tem sido

determinado como responsável pela ocorrência de isoformas, produtos de um mesmo gen.

No caso da Con Br, as duas isoformas detectadas por espectrometria de

massa seriam codificadas por gens distintos mas relacionados e o gen clonado codificaria

então umas destas isoformas, levando-se em consideração a massa rnolecular (25.565,69

Da) da subunidade intacta deduzida a partir da sequência de aminoácidos codificada pelo

gen, e a massa molecuiar (25.554 ± 4,1 Da) determinada para uma das isoformas.

Os experimentos de cristalografia de raios-X confirmaram a presença de

isoformas, de maneira que uma estrutura foi resolvida por substituição molecular usando as

coordenadas da Con A a 1,95 A Entretanto, pequenas diferenças na estrutura quaternária

da Con Br foram observadas quando superposta com a da Con A Apesar de Con Br ter

produzido um efeito inseticida sobre ninfas de N . lu g e n s semelhante ao observado para a

Con A, discrepâncias entre a ação de Con Br e Con A têm sido relatadas quando outras

propriedades biológicas são investigadas, como mitogenicidade e indução da produção de

....•.
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interferon. Por outro lado, estas diferenças parecem não ser relevantes no caso da atividade

inseticida sobreIHGFEDCBAN lugens.

Quando expressa emZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE c o l i , a pré-pro-Con A não sofre nenhuma c1ivagem

e/ou ligação proteolitica, migrando em géis de poliacrilamida (SOS-PAGE) como uma

única cadeia polipeptídica com massa moJecular aparente de 35 KDa (MIN & JONES,

1992). De acordo com o fabricante do vetor, a presença da cauda de histidina retarda a

mobilidade eletroforética da proteína recombinante de maneira a causar um aumento na

sua massa aparente em tomo de 2 KDa. Assim, a massa molecular aparente de 37 KOa

observada para a banda protéica, que foi consistentemente expressa em células de F .c n / i

transformadas com o vetor p E T I 5 b - c o n b r , está de acordo com a massa molecular esperada

para a pré-pro-Con Br, levando-se em consideração a alta homologia entre as seqüências de

amino ácidos da pré-pro-Con Br e pré-pro-Con A. Além disto, a ausência de qualquer

banda protéica com massa molecuJar aparente similar à observada para os fragmentos da

Con Br é um indício de que a pré-pro-Iectina é estável em E c o l i e não sofre nenhum

processamento que possa resultar na produção dos fragmentos, ao contrário do que ocorre

naturalmente na planta. Estes resultados estão de acordo com os dados obtidos quando da

expressão da pré-pro-Con A (MIN & JONES, 1992), bem como em relação a todas as

outras lectinas de leguminosas produzidas em E c o l i nas suas formas de pre-pro-lectinas,

com excessão do que foi reportado para a Con G cuja pre-pro-lectina seria processda em

E .c o l í da mesma maneira que na planta (YAMAUCHI & MINt\MIK/\ W/\, 1990).



7. CONCLUSÕES

1. Apesar de possuirem a mesma especificidade geral por D-glicose/D/manose, lectinas da

sub-triboZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD i o c l e in a e exibem diferentes intensidades inseticida para ninfas de

N i la p a r v a ta lu g e n s provavelmente em decorrência de diferenças nas especificidades

finas destas proteínas.

2. O gen c o n b r , que codifica a lectina (Con Br) mais tóxica para ninfas deIHGFEDCBAN i lu g e n s , poderá

ser utilizado para a produção de plantas transgênicas de arroz com maior resistência a

esta praga.

3. O uso de gens codificadores de lectinas na obtenção de plantas transgênicas resistentes a

pragas deve ser cauteloso, uma vez que estas proteínas também podem apresentar

atividades probióticas. A Con Br, por exemplo mostrou ser estimulatória -'para ninfas de

A u /a c o r th u m s o /a n i , uma praga da b=a~._- --

4. O produto primário de tradução do gen c o n b r codifica uma forma precursora, a pré-pro-

Con Br, que a julgar pela semelhança estrutural com o gen da Con A, sugere que a

biossíntese da Con Br em sementes em desenvolvimento de C a n a v a l ia b r a s i l i e n s i s

envolve os mesmos eventos pós-traducionais já bem estabelecidos para a Con A.

5. A comparação dos dados de sequência de aminoácidos deteminada diretamente da

Con Br com a sequência de aminoácidos deduzi da do gen c o n b r , juntamente com os i
resultados de espectrometria de massa, sugere que esta proteína possa ser, na realidade,

uma mistura de isolectinas codificadas por uma família de gens bastante relacionados.

6. Pré-pro-Con Br parece ser estável quanda expressa em E s c h e r i c h ia c o l i , não sofrendo

nenhum processamento proteolitico neste sistema.

7. A semelhança na atividade inseticida exibida pela Con Br e peJa Con A sobre ninfas de

N i lu g e n s reflete a grande similaridade entre as estruturas tridimensionais destasnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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proteínas. Por outro lado, ~pequenas diferenças observadas entre estas du s estruturas

quatemárias podem ser a base molecular para explicar diferenças entre estas duanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

Iectinas com relação à outras propriedades biológicas.

8. Por outro lado, as pequenas diferenças observadas nas estruturas tridimensionais de tas

proteínas podem explicar as diferenças de afinidade (intensidade de ligação) destas

lectinas em relação a um mesmo ligante glicídico, o que justificaria as diferenças de

potencia que as mesmas exibem com relação a uma mesma atividade biológica.

It2IHGFEDCBA
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9.APÊNPICE

TABELA AI. Testes estatísticos Log-RanknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) para a
comparação geral entre as funções de sobrevivência (controle positivo,
tratamento com lectina e controle negativo) obtidas de ninfas de Mlapa",ataZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l u g e n s submetidas a bioensaios com lectinas de D to c l e in a e .

Estatística df Significância

152,75
C.ensiformes 122,46 2 < 0,0000

136,94

150,54
C b r a s i l i e n s i s 120,33 2 < 0,0000

134,82

161,03
C b o n a r i e n s i s 122,88 2 < 0,0000

140,15

175,70
C f lo r ib u n d a 154,82 2 < 0,0000

165,43

188,16
D.grandijlora 168,20 2 < 0,0000

178,47

183,11
D.guianensis 154,76 2 < 0,0000

168,35

179,32
D ir o s t r a ta 157,31 2 < 0,0000

168,58

163,93
D s v io la c e a 142,02 2 < 0,0000

153,36

193,17
D.virgata 171,59 2 < 0,0000

183,45
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TABELA A2. Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
Nilaparvata lugens submetidas a bioensaios com lectina de Canavalia

bonariensis.

Controle negativonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* Controle positivo **

Controle positivo
78,07
59,60
68,37
84,85
73,64
79,42

56,42

39,38
47,49

Lectina

* Sem dieta
* * Dieta padrão

TABELA A3. Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
Nilaparvata lugens submetidas a bioensaios com lectina de CanavaliaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b r a s i l i e n s i s (Con Br).

Controle negativo * Controle positivo **

Controle positivo
103,78
90,02
96,96

Lectina
31,28
26,98
29,07

90,93
77,33
84,65

* Sem dieta
** Dieta padrão
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TABELA A4. Testes estatísticos Log-RanknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i la p a r v a ta lu g e n s submetidas a bioensaios com lectina de C a n a v a l ia

e n s i f o r m i s (Con A).

Controle negativo * Controle positivo **

Controle positivo
99,67
84,54
92,11
44,29
38,23
41,46

75,48
62,88
69,32

Lectina

* Sem dieta
* * Dieta padrão

TABELA A5. Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
N i la p a r v a ta lu g e n s submetidas a bioensaios com lectina de C r a ty l i a

j l o r ib u n d a .

Controle negativo * Controle positivo * *

Controle positivo
108,83
92,82
100,64

Lectina
82,62
72,48
77,79

31,95
33,62
33,13

* Sem dieta
* * Dieta padrão



129

TABELA A6 Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
Nilaparvata lugens submetidas a bioensaios com lectina deIHGFEDCBAD io c le a

g ra n d if lo ra .

Controle negativonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* Controle positivo * *
103,78
90,02
96,96

Controle positivo

90,00
81,88
86,40

Lectina
38,25
37,65
38,69

* Sem dieta
* * Dieta padrão

TABELA A7. Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
NilaparvataZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl u g e n s submetidas a bioensaios com lectina de D io c le a

g u ia n e n s i s .

Controle negativo * Controle positivo **

Controle positivo
103,78
90,02
96,96

Lectina
74,80
66,39
70,94

59,94
51,42
55,98

* Sem dieta
* * Dieta padrão



130

TABELA A8. Testes estatísticos Log-RanknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i la p a r v a ta lu g e n s submetidas a bioensaios com lectina de D io c l e a

r o s t r a ta L .

Controle negativo * Controle positivo * *
99,67
84,54
92,11

Controle positivo

Lectina
92,49
80,23
86,48

27,86
28,21
29,04

* Sem dieta
* * Dieta padrão

TABELA A9. Testes estatísticos Log-Rank (e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas de
N i la p a r v a ta lu g e n s submetidas a bioensaios com lectina de D io c l e a

v io la c e a .

Controle negativo * Controle positivo **
103,78
90,02
96,96

Controle positivo

Lectina
59,37
54,18
57,17

60,16
57,73
66,28

* Sem dieta
* * Dieta padrão
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TABELA AIO. Testes estatísticos Log-RanknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e), Breslow (e) e Tarone-Ware (e) da
comparação entre as funções de sobrevivência obtidas de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i la p a r v a ta lu g e n s submetidas a bioensaios com lectina de D io c l e a

v i r g a ta .

Controle negativo * Controle positivo * *

Controle positivo
108,83
92,82
100,64

Lectina
86,88
80,13
84,07

50,65
57,18
55,70

* Sem dieta
* * Dieta padrão

TABELA AlI. Teste estatístico de Log-Rank para comparação, aos pares das curvas de
sobrevivência de ninfas de N i la p a r v a ta lu g e n s alimentadas com lectinas de
D io c / e in a e a 0,1 % (m/v).

C b r a s . C b o n a : C j lo r . D .g r a n . D ig u ia : D ir o s t : D .v io L

C e n s o

C b r a s . 1,49
(0,2228)

C b o n a : 1.08 4,33
(0,2997) (0,0375)

C j lo r . 39,87 41,91 33,32
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

D ig r a n . 19,84 25,84 14,73 0,94
(0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,3313)

D ig u ia : 11,44 15,73 7,41 8,85 2,40
(0,0007) (0,0001) (0,0065) (0,0037) (0,1215)

D ir o s t . 23,92 25,95 16,16 2,68 0,25 1,26
(0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,1018) (0,6165) (0,2610)

D .v io L 3,05 6,85 1,12 10,02 6,13 0,73 4,38
(0,0810) (0,0089) (0,2906) (0,0015) (0,0133) (0,3927) (0,0363)

D .v i r g . 30,40 28,26 23,99 2,06 0,14 1,45 0,21 5,76
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,1508) (0,7041) (0,2289) (0,6466) (0,0164)

Valores de P < 0,001 estão resaltados
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TABELA A12. Teste estatístico de Tarone-Ware para comparação, aos pares, das curvas de
sobrevivência de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN i la p a r v a ta lu g e n s alimentadas com lectinas de
D io c l e in a e a 0,1 % (m/v).

C e n s o C b r a s . C b o n a : C f lo r . D .g r a n . D .g u ia . D .r o s t D .v io L

C b r a s . 5,31
(0,0212)

C b o n a : 1.96 10,87
(0,1619) (0,0010)

C f lo r . 37,07 44,69 28,78
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

D .g r a n . 14,07 27,22 8,48 2,23
(0,0002) (0,0000) (0,0036) (0,1355)

D .g u ia . 7,46 17,10 3,35 8,73 1,59
(0,0063) (0,0000) (0,0671) (0,0031) (0,2068)

D ir o s t : 23,24 32,00 13,41 4,12 0,01 1,58
(0,0000) (0,0000) (0,0003) (0,0423) (0,9413) (0,2087)

D .v io L 0,61 7,42 0,02 15,87 7,57 2,01 8,01
(0,4364) (0,0064) (0,8841) (0,0001) (0,0059) (0,1565) (0,0046)

D iv i r g . 29,38 36,00 20,75 2,50 0,03 2,44 0,40 10,32
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,1138) (0,8741) (0,1184) (0,5272) (0,0013)

Valores de PnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 0,001 estão resaltados

TABELA A13. Teste estatístico de Breslow para comparação, aos pares, das curvas de
sobrevivência de ninfas de N i la p a r v a ta lu g e n s alimentadas com lectinas de
Diocleinae a 0,1 % (m/v).

C e n s . C b r a s . C b o n a : C f lo r . D ig r a n . D .g u ia . D .r o s t : D .v io L

C b r a s . 8,63
(0,0033)

C b o n a : 2,44 15,34
(0,1183) (0,0001)

C f lo r . 33,79 44,88 24,75
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

D .g r a n . 9,98 27,34 4,55 3,23
(0,0016) (0,0000) (0,0328) (0,0721)

D .g u ia . 4,76 17,32 1,25 9,00 1,24
(0,0291) (0,0000) (0,2641) (0,0027) (0,2648)

D ir o s t : 22,33 35,01 11,59 4,34 0,17 2,34
(0,0000) (0,0000) (0,0007) (0,0372) (0,6780) (0,1261)

D iv io l . 0,00 7,61 1,04 18,91 8,06 2,69 11,22
(0,9443) (0,0058) (0,3083) (0,0000) (0,0045) (0,1011) (0,0008)

D iv i r g . 27,79 39,71 17,98 2,12 0,57 3,94 0,50 14,38
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,1453) (0,4522) (0,0471) (0,4778) 0,0001

Valores de P < 0,001 estão resaltados.
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TABELA A15. Teste estatístico de Log-Rank: para comparação, aos pares, das curvas de
sobrevivência obtidas de ninfas deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . s o la n i alimentadas com varias
concentrações de Con Br.

Dieta DietanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Con Br Dieta + Con Br Dieta + Con Br
(0,025 %) (0,05 %) (0,1 %)

Dieta + Con Br 0,29
(0,025 %) (0,5887)

Dieta + Con Br 2,08 1,30
(0,05 %) (0,1488) (0,2550)

Dieta + Con Br 26,29 26,60 20,01
(0,1 %) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Dieta + Con Br 6,10 4,57 1,25 9,43
(0,2 %) (0,0135) (0,0325) (0,2644) (0,0021)

Valores de P < 0,001 estão resaltados.

TABELA A16. Teste estatístico de Breslow para comparação, aos pares das curvas de
sobrevivência obtidas de ninfas de A .s o /a n i alimentadas com varias
concentrações de Con Br.

Dieta Dieta + Con Br
(0,025 %)

Dieta + Con Br
(0,05 %)

Dieta - Con Br
(0,1 %)

Dieta + Con Br 1,28
(0,025 %) (0,2571)

Dieta + Con Br 3,51
(0,05 %) (0,0608)

Dieta + Con Br 24,39
(0,1 %) (0,0000)

Dieta + Con Br 7,20
(0,2 %) (0,0073)

Valores de P < 0,001 estão resaltados.

8,42
(0,0037)

1,13
(0,2886)

22,09
(0,0000)

3,58
(0,0585)

16,85
(0,0000)

0,73
(0,3925)




