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EXTRATO

CARDOSO, Thyago H, S , M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus Bahia fevereiro de 2011. CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE UMA
CISTEÍNO-PROTEASE (CYSPR04) DE CACAU (Theobroma cacao L.).
Orientador: Dr. Carlos Priminho Pirovani. Coorientadores: Dra. Fabienne
Micheli e Dr. Júlio Cézar de Mattos Cascardo

A

vassoura-de-bruxa

do

cacaueiro

é

atualmente

o

maior

problema

fitopatológico da cacauicultura da Bahia. A complexidade do patossistema
cacau – Moniliophthora perniciosa e os prejuízos causados pela doença
motivaram estudos genômicos e proteômicos do fungo e da interação. Em
bibliotecas de cDNA das interações Thebroma cacao – M. perniciosa resistente
e suscetível, foram detectados fragmentos de diferentes classes de proteases.
Dentre as classes de proteases de plantas, as cisteíno-proteases (CYSPR04)
foram descritas como associadas a diversos processos, incluindo senescência,
morte celular programada (programmed cell death – PCD) e/ou defesa. Entre
as cisteíno-proteases destacam-se as caspases (caspase-like proteases) e as
papaínas (papain-like cysteine-proteases – PLCP). A participação de caspases
em processo de PCD foi observada em tomate infectado com Botrytis cinerea,
e em fumo infectado com o vírus do mosaico do tabaco. As PLCPs de plantas
foram descritas como associadas à defesa contra patógenos e insetos. Por
esses motivos, este trabalho objetivou clonar, expressar e caracterizar uma
cisteíno-protease identificada em bibliotecas de cDNA da interação T. cacao –
M. perniciosa (TcCYSPR04). As análises das sequências revelou uma ORF de
TcCysPR04 com 1071 pb que codifica uma proteína com 357 aminoácidos
(aa), com peso molecular e pI estimados de 39 kDa e 5,43, respectivamente.
Análises usando os programas SignalP 3.0 e Pfam indicaram que a proteína
viii

possui um peptídeo sinal, com provável sítio de clivagem entre os aa 19 e 20,
seguido de domínio inibitório (DI) ou prodomínio de 56 aa e um domínio
catalítico (DC) de 218 aa. A secreção para via apoplástica e/ou vacuolar foi
predita com os softwares TargetP e PSORT. A modelagem in silico, utilizando
SWISS-PDB-VIEW e MODELLER9v8e PyMOL, revelou 62% de similaridade da
sequência aminoacídica com outras cisteíno-proteases. Segmentos da ORF
foram clonados no vetor pET-28a para a expressão de diferentes versões em
Escherichia coli: DI, DC e proteína completa. A TcCYSPR04 foi expressa em E.
coli e a identidade da proteína heteróloga foi confirmada por espectrometria de
massas. O DI recombinante não inibiu a atividade de papaína comercial,
evidenciando que esta região da proteína possivelmente inibe apenas o cerne
catalítico da própria enzima, o que foi evidenciado pela modelagem. O DC
recombinante não apresentou atividade proteolítica quando testado contra o
substrato BapNA ou gelatina. Anticorpo policlonal foi produzido em coelho
contra TcCYSPR04. Em “immunoblotting” com soro pré-imune e antisoro, na
diluição de 1:4000 somente o antisoro apresentou reação cruzada contra o
extrato bruto lisado de E. coli expressando TcCYSPR04, em concentrações
inferiores a 1 µg/µL, no tempo de reação de 20 s,. “Immunoblottings” de
extratos protéicos foliares de cacao foram realizados utilizando anticorpo
monoespecífico,

purificado

por

afinidade

ao

antígeno

recombinante

(TcCYSPR04). Uma banda com ~30 kDa, compatível para TcCYSPR04, foi
revelada em tecidos senescentes (campo). Em tecidos infectados e sadios,
todos os estágios analisados apresentaram imunoreatividade para bandas com
o tamanho esperado para cisteíno-protease. Em tecidos não infectados houve
um aumento gradativo da intensidade da banda durante a ontogenia foliar,
sugerindo o envolvimento desta protease no desenvolvimento da planta. Uma
banda adicional com massa molecular ligeiramente inferior (~27 kDa) foi
detectada exclusivamente em tecido infectado na mudança da fase parasítica
(biotrófica) para a saprofítica (necrotrófica) da vassoura-de-bruxa, sugerindo
uma proteína do tipo PLCP, similar à TcCYSPR04, ou modificação desta
proteína, que pode estar envolvida no início da necrose na infecção.

Os

inibidores de cisteíno-protease (TcCYS4 e TcCYS3) recombinantes do cacau
foi imobilizada em resina (CNBr-sefarose) e utilizada na captura de protease de
ix

um pool protéico como previamente descrito (PIROVANI et al., 2010). A análise
das proteínas capturadas em gelatina-anfolina-PAGE revelou uma banda com
atividade com pI entre 4 e 5, compatível para TcCYSPR04 e a análise em
gelatina-SDS-PAGE também revelou uma protease com massa compatível
para

TcCYSPR04.

Amostras

capturadas

com

TcCYS4-CNBr-sefarose

analisada por espectrometria de massas revelou peptídeos com 100 % de
identidade com TcCYSPR04. Esses resultados, indicam que: (1) o clone
TcCYSPR04 corresponde a uma cisteíno-protease; (2) uma cisteíno-protease
correspondente ou similar tem o acúmulo aumentado durante a ontogenia
foliar; (3) a proteína TcCYSPR04 interage com as cistatinas TcCYS3 e TcCYS4
do cacau e; (4) formas modificadas ou uma proteína similar à TcCYSPR04
podem estar envolvidas em mecanismos bioquímicos do início da fase de
necrose da interação T. cacao – M. perniciosa.

Palavras-chave:

Theobroma

cacao,

Moniliophthora

protease, clonagem e expressão.

x

perniciosa,

cisteíno-

ABSTRACT

CARDOSO, Thyago H, S , M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
february 2011. BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF A CYSTEINEPROTEASE (TcCYSPR04) COCOA (Theobroma cacao L.).Advisor: Dr.
Carlos Priminho Pirovani. Advisor-Commiteee: Dra. Fabienne Micheli e Dr. Júlio
Cézar de Mattos Cascardo†

The witches‟ broom disease of cacao (Theobroma cacao L.) is currently the
main phytopathological problem of cacao plantations of the Bahia State, Brazil.
The complexity of the cacao–Moniliophthora perniciosa pathosystem and the
damages caused by the disease led to the development of genomic and
proteomic studies of the fungus and its interaction with the plant. In resistant
and susceptible cacao-M. perniciosa interaction cDNA libraries, fragments of
different classes of proteases were found. Among the plant protease classes,
the cysteine proteases were described as associated with various physiological
processes, including senescence, programmed cell death (PCD) and/or
defense. Among the cysteine proteases, caspases (caspase-like protease) and
papain (papain-like cysteine-proteases - PLCP) are well known. The
involvement of caspases in PCD process was observed in tomato infected with
Botrytis cinerea, and in tobacco infected by the tobacco mosaic virus. The
PLCPs of plants were described as associated with defense against pathogens
and insects. For these reasons, this study aimed to clone, express and
characterize a cysteine protease (TcCysPR04) identified in the cacao-M.
perniciosa interaction cDNA library. Sequence analysis of TcCYSPR04
revealed an ORF of 1071 bp encoding a protein of 357 amino acids (aa), and
molecular weight and pI estimated to 39 kDa and 5.43, respectively. Analyses
using the programs SignalP 3.0 and Pfam indicated that the protein has a signal
xi

peptide with a probable cleavage site between the aa 19 and 20, followed by an
inhibitory domain (ID) or prodomain of 56 aa and a catalytic domain (CD) of 218
aa. The pathway for apoplastic and/or vacuolar secretion was predicted with
TargetP and pSort softwares. The in silico modeling of the protein, made using
SWISS-PDB-VIEW, MODELLER9v8e and PyMOL programs, revealed that
TcCYSPR04 had 62% of similarity with other cysteine proteases. Segments of
the ORF were cloned into the pET-28a vector for expression of different
versions of TcCYSPR04 in Escherichia coli: ID, CD and complete protein. After
expression, the identity of the different versions of the recombinant protein was
confirmed by mass spectrometry. The recombinant ID did not inhibit the activity
of commercial papain, indicating that this region possibly inhibits only the
enzyme catalytic core itself. The recombinant DC didn‟t show proteolytic activity
when tested against BaPna or gelatin. Polyclonal antibody was produced in
rabbits against TcCYSPR04. In immunoblotting experiments with serum and
pre-immune antiserum, 1:4000 dilution of antiserum only cross-reacted against
the E. coli crude lysate expressing TcCYSPR04 at concentrations below 1
mg.mL-1. Immunoblottings of cacao leaf protein extracts were performed using
monospecific

antibody,

affinity

purified

against

recombinant

antigen

(TcCYSPR04). A band of about 30 kDa, compatible with TcCYSPR04, was
observed in senescent tissues. In healthy and infected tissues, all stages
examined showed bands with an expected size compatible with cysteine
proteases . In uninfected tissues, we observed a gradual increase of the band
intensity during the leaf, suggesting the involvement of the corresponding
protease in plant development. An additional band with a molecular mass of
about 27 kDa was detected only in infected tissues corresponding to the phase
transition from biotrophic to the necrotrophic, suggesting that PLCP type
protein, similar to TcCYSPR04 or modification of this protein, may be involved
in the onset of necrosis infection. The recombinant cacao cysteine protease
inhibitors (TcCYS4 and TcCYS3) were immobilized on resin (CNBr-Sepharose)
and used for protease catching as previously described (Pirovani et al., 2010).
The analysis of the proteins captured on gelatin-anfolina-PAGE revealed a band
with a pI between 4 and 5 compatible TcCYSPR04. Analysis on gelatin-SDSPAGE also revealed a molecular mass compatible with TcCYSPR04. Samples
xii

isolated using CNBr-Sepharose-TcCYS4 column were analyzed by mass
spectrometry; peptides with 100% of identity with TcCYSPR04 were obtained.
These results indicate that: (1) the TcCYSPR04 clone corresponds to a cysteine
protease; (2) a cysteine protease similar or corresponding accumulation has
increased over the ontogenia leaf, (3) protein interacts with TcCYSPR04
TcCYS3 and cystatins TcCYS4 cocoa and, (4) or modified forms of a protein
similar to TcCYSPR04 may be involved in biochemical mechanisms of the
onset of necrosis of the interaction cacao - M. perniciosa.

Key-words. Theobroma cacao, Moniliophthora perniciosa, cysteine-protease,
cloning and expression

xiii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Theobroma cacao L.. ................................................................................................ 5
Figura 2. Ciclo de vida do fungo ............................................................................................ 10
Figura 3. Número de proteases identificada em Arabidopsis e arroz .............................. 15
Figura 4. Crescimento do número de estruturas resolvidas depositadas no PDB ........ 21
Figura 5. Número de entradas no UniProtKB/TrEMBL....................................................... 22
Figura 6. Relação entre a resolução obtida para um determinado modelo protéico e
suas aplicações ........................................................................................................................ 24
Figura 7. A – Mapa do vetor de expressão pET-28a .......................................................... 30
Figura 8. Proteases de cacau identificados por BLAST no banco genômico do T. cacao
e distribuição nas cinco classes ............................................................................................. 47
Figura 9. Análise da sequência de CysPR04 ...................................................................... 49
Figura 10. Resultados da busca por Blast em banco de dados públicos utilizando a
sequência da proteína TcCYSPR04...................................................................................... 50
Figura 11. Mapa físico de restrição confeccionado com o programa NEB cutter .......... 51
Figura 12. Amplificação do gene CysPR04.......................................................................... 51
Figura 13. Avaliação da transformação das células BL21 (DE3) ..................................... 52
Figura 14. TcCYSPR04_DI+DC após expressão e purificação Gel SDS-PAGE15 %.. 52
Figura 15. Efeito da CysPR04 recombinante sobre a atividade de papaína .................. 53
Figura 16. Filograma obtido a partir do alinhamento de quatro contigs que codificam
CYSPR04 identificados no banco de dados do CIRAD e uma sequência de CYSPR04
da biblioteca de cDNA de Gesteira et al, 2007 .................................................................... 54
Figura 17. Alinhamento entre a proteína codificada pelo gene TcCysPR04 de Gesteira
et al. (2007) e a cisteíno-protease do contig CL83contig1 do CIRAD. ............................ 55
Figura 18. Análise da sequência de CYSPR04 no BlastP e ORF finder ......................... 56
Figura 19. Análise de domínios funcionais da proteína ..................................................... 56
xiv

Figura 20. Análise de predição de peptídeo sinal ............................................................... 58
Figura 21. Predição da posição dos sítios de fosforilação em TcCYSPR04 .................. 61
Figura 22. Predição da posição dos sítios de glicosilação ................................................ 62
Figura 23. Amplificação e purificação de fragmentos do cDNA de cisteíno-protease a
partir da biblioteca do CIRAD ................................................................................................. 62
Figura 24. Análise da expressão de TcCYSPR04 em bactéria ........................................ 64
Figura 25. Cromatograma da purificação de TcCYSPR04_DC ........................................ 65
Figura 26. TcCYSPR04 identificada no banco de dados do CIRAD cocoa .................... 66
Figura 27. Dot-blot para detecção do melhor título do anticorpo ...................................... 67
Figura 28. Imunodetecção de TcCYSPR04 em extrato de proteínas de cacau em
condições de campo ................................................................................................................ 68
Figura 29. Imunodetecçao de TcCYSPR04 em diferentes fases de desenvolvimento da
planta suscetível (Catongo) em casa de vegetação ........................................................... 69
Figura 30. Imunodeteccão de TcCYSPR04 em fluído apoplástico de T. cacao e em
folhas de tabaco tratadas com a proteína NEP recombinante .......................................... 70
Figura 31. Identificação de cisteíno-protease capturada com cistatina imobilizada em
resina de CNBr-sefarose ......................................................................................................... 71
Figura 32. Detecção em gel de proteases ativas capturadas pelas cistatinas TcCYS3 e
TcCYS4 do cacau imobilizadas.............................................................................................. 72
Figura 33. Alinhamento entre 1CS8 e TcCYSPR04 ........................................................... 74
Figura 34. Alinhamento entre o molde 8PCH e a TcCYSPR04 para a região
conservada de peptidase C1 .................................................................................................. 74
Figura 35. Alinhamento entre o molde 3IMA e TcCYS4 de cacau ................................... 75
Figura 36. A – Predição da estrutura secundaria de TcCYSPR04 a partir da sequência
completa desde o peptídeo sinal. B – Predição da estrutura secundaria de TcCYS4 .. 76
Figura 37. Modelo de TcCYSPR04-DI+DC baseado em 1CS8_A ................................... 77
Figura 38. Modelo tridimensional da proteína TcCYSPR04 na forma de enzima madura
..................................................................................................................................................... 78
Figura 39. Sítio catalítico de TcCYSPR04............................................................................ 79
Figura 40. Modelo de estrutura tridimensional da cistatina TcCYS4 de T. cacao ......... 79

xv

Figura 41. Gráfico de Ramachandran gerado pelo PROCHECK, para análise da
proteína contendo o domínio inibidor e o domínio catalítico de TcCYSPR04_DI+DC .. 80
Figura 42. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYSPR04-DI+DC .............................. 81
Figura 43. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04-DI+DC ............... 82
Figura 44. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYSPR04_DI+DC ............. 83
Figura 45. Gráfico de validação da estrutura inicial TcCYSPR04_DI+DC, gerado pelo
ANOLEA..................................................................................................................................... 84
Figura 46: Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de
TcCYSPR04 na sua forma madura ....................................................................................... 85
Figura 47. Gráficos Chi1-Chi-2 dos resíduos de aminoácidos de TcCYSPR04 na forma
de enzima madura .................................................................................................................... 86
Figura 48. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04 na forma madura
..................................................................................................................................................... 87
Figura 49. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYSPR04 enzima madura.
..................................................................................................................................................... 88
Figura 50. Validação da estrutura inicial TcCYSPR04 como enzima madura, gerado
pelo ANOLEA ............................................................................................................................ 89
Figura 51. Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de
TcCYS4, inibidor de TcCYSPR04, na sua forma madura ................................................. 90
Figura 52. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYS4, inibidor de TcCYSPR04,
enzima madura ......................................................................................................................... 91
Figura 53. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYS4, cistatina do cacau .. 92
Figura 54. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYS4 inibidor de da enzima
TcCYSPR04 na forma madura............................................................................................... 93
Figura 55: Validação da estrutura inicial deTcCYS4, gerado pelo ANOLEA................. 94
Figura 56. Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de
TcCYSPR04 na sua forma madura após refinamento ....................................................... 95
Figura 57. Validação por resíduo de TcCYSPR04_DC na forma de enzima madura,
após refinamento e dinâmica molecular ............................................................................... 96
Figura 58. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de aminoáciods TcCYSPR04_DC após
refinamento e dinânmica molecular ....................................................................................... 97
Figura 59. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04_DC na forma
madura após refinamento de dinâmica molecular .............................................................. 98
xvi

Figura 60. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 de TcCYSPR04_DC enzima
madura, após refinamento e dinâmica molecular ............................................................... 99
Figura 61: Validação da estrutura 3D TcCYSPR04_DC após refinamento e dinâmica
molecular, gerado pelo ANOLEA ......................................................................................... 100
Figura 62. Gráfico de Ramachandran gerado pelo PROCHECK, para análise de
TcCYS4 após refinamento e dinâmica molecular ............................................................. 101
Figura 63. Validação por resíduo de TcCYS4 ................................................................... 102
Figura 64. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYS4 ................................................. 103
Figura 65: Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYS4 após refinamento e
dinâmica molecular ................................................................................................................ 104
Figura 66. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 de TcCYS4, cistatina do T.
cacao, após refinamento e dinâmica molecular ................................................................ 105
Figura 67. Gráfico de validação da estrutura 3D TcCYS4 após refinamento e dinâmica
molecular, gerado pelo ANOLEA ......................................................................................... 106
Figura 68. Docking cisteíno-protease x cistatina de T. cacao ......................................... 107

xvii

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Os cinco maiores produtores mundiais de cacau em 2008 ............................... 6
Tabela 2: Perdas na região cacaueira após a vassoura-de-bruxa ..................................... 8
Tabela 3: Primers utilizados para amplificar o cDNA da biblioteca de Gesteira et al.
(2007) ......................................................................................................................................... 27
Tabela 4: Primers utilizados nos ensaios de clonagem e expressão .............................. 27
Tabela 5. Porcentagem (escore) de identidade entre 5 sequências de TcCYSPR04 de
cacau. ......................................................................................................................................... 55
Tabela 6. Composição aminoacídica da proteína TcCYSPR04 do T. cacao ................. 59
Tabela 9. Predição dos resíduos de aminoácidos da proteína TcCYSPR04 prováveis
de sofrer glicosilação ............................................................................................................... 61
Tabela 10: Estruturas tridimensionais utilizadas como molde para a modelagem da
cisteíno-protease TcCYSPR04 e para a cistatina TcCYS4 ............................................... 73

xviii

1 INTRODUÇÃO

O cultivo de cacau (Theobroma cacao L.) envolve cerca de dois milhões
de produtores em aproximadamente 50 países (KNIGHT, 2006). A produção
mundial de cacau na safra de 2009/2010 foi 3.613.000 toneladas (t), de acordo
com International Cocoa Organization (ICCO). Em 2009, de acordo com dados
do IBGE/SIDRA, a safra de cacau no Brasil foi de 225.006 t e a de 2010 foi de
232.296 t, sendo a área plantada em 2009, 692.983 ha e em 2010, 732.052 ha.
Segundo a ICCO, a produção de cacau no Brasil em 2010 representou 4,31%
da produção mundial de cacau. Na Bahia, o cultivo do cacau na região, além
de caráter econômico, tem uma responsabilidade ecológica visto que esta
cultura está associada à preservação da mata atlântica nativa, propiciando a
conservação de parte significativa da mata, em virtude do modelo de cultivo
feito sob a mata primária em um sistema denominado cabruca (ALGER;
CALDAS, 1993).
O Brasil, em meados de 1990, se tornou o segundo maior produtor
mundial de

cacau com

aproximadamente

380

mil toneladas anuais

(GRAMACHO, 1992). A área cultivada com cacau no estado da Bahia supera
os 700 mil hectares e já representou 50% do PIB baiano (IBGE/SIDRA, 2010).
O declínio da produção cacaueira no sul da Bahia iniciou-se em 1989 com a
presença da doença, conhecida como “vassoura-de-bruxa”, causada pelo
fungo Moniliophthora perniciosa. Desde então, com condições propícias ao
desenvolvimento do fungo, a doença tornou-se a principal epidemia que atinge
a maior parte das lavouras (SREENIVASAN; SABYDEEN, 1989). Isto provocou
uma drástica redução na produção do cacau, além da grave crise econômica,
social e ecológica na região. Entre as diferentes metodologias para controle da
doença as mais frequentemente empregadas são: poda fitossanitária, controle
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químico (fungicidas) e melhoramento convencional através do uso de
variedades resistentes.
Apesar de já ter sido superada a fase mais aguda da crise do final do
século passado, o produtor de cacau brasileiro ainda enfrenta graves
dificuldades. Os preços externos em queda e a valorização do real frente ao
dólar americano provocaram uma forte erosão da sua renda (HARTMANN;
SANCHES, 2005). Melhorias estão sendo conquistadas ao longo dos últimos 6
anos através de esforços entre instituições públicas e privadas. Outro fator
preocupante é a gradativa substituição do cacaueiro por outros cultivares, e os
resultados negativos desta situação ganham uma dimensão maior em virtude
dos cultivos estarem localizados em áreas apresentando importantes
remanescentes de Mata Atlântica (ARAUJO, 1997 ; ALMEIDA, 2001). A
substituição do cacau por novos cultivos proporciona grande impacto negativo
sobre os remanescentes de Mata Atlântica. Além disso, observa-se que a falta
de produção capaz de satisfazer as necessidades básicas das famílias dos
pequenos produtores de cacau, acaba levando estes agricultores a práticas
ilegais e impactantes à biodiversidade, a exemplo da caça e da retirada de
madeira para comercialização.
A grave situação das lavouras cacaueiras levou à procura de alternativas
para o combate a vassoura-de-bruxa. Sendo assim, o estudo a fundo desse
patossistema é de fundamental importância para compreensão de mecanismos
utilizados pelo fungo no processo de colonização na planta. Assim fez-se
necessário o desenvolvimento de estudos genômicos e proteômicos do fungo e
da interação cacau – M. perniciosa.
Em 2000, foi iniciado o projeto Genoma do Moniliophthora perniciosa
(http://www.lge.ibi.unicamp.br/vassoura/)

envolvendo

várias

instituições

públicas brasileiras (Cenargen, Ceplac, UESC, Unicamp, UEFS, UFBA). Em
2004, foi implantado o Projeto Proteoma do M. perniciosa (Rede Nacional de
Proteômica), com o objetivo de fornecer dados bioquímicos sobre a biologia do
fungo e da planta. Através de bibliotecas de cDNA da interação entre o fungo e
cultivares resistentes e suscetíveis de cacau, identificou-se sequências de
3

proteases de diferentes classes, diferentes inibidores de proteases, como os
inibidores de tripsina (Its) e cistatinas, proteínas PR e indutores de necrose
(NEP) (GARCIA et al., 2007; GESTEIRA, et al., 2007). As CYSPR estão
associadas à senescência, morte celular programada (programmed cell death –
PCD) e/ou defesa das plantas (BEERS; JONES; DICKERMAN, 2004; VAN
DER HOORN; JONES, 2004) e processos fisiológicos como germinação de
sementes (BEERS; JONES; DICKERMAN, 2004). Entre as CYSPR, destacamse as do tipo caspase (caspase-like proteases) e as do tipo papaína (papainlike proteases). A participação de caspases em processo de PCD foi observada
em tomate infectado com Botrytis cinerea (HOEBERICHTS; TEN HAVE;
WOLTERING, 2003) e em fumo infectado com o vírus do mosaico do tabaco
(CHICHKOVA et al., 2004). As papaínas de plantas foram descritas como
associadas a defesa contra patógenos (AVROVA et al., 1999; SOLOMON et
al., 1999) e insetos (PECHAN et al., 2000). Em 2010, a MARS e o Centre de
Cooperation International en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD) publicaram o genoma do T. cacao, ampliando as perspectivas para
estudos que envolvem busca de novos genes potencialmente envolvidos com
resistência e defesa da planta a vários patógenos, bem como aqueles
envolvidos e/ou associados a características agronômicas de interesse, a
exemplo do chocolate, principal subproduto do cacau. Por isso, é crucial o
estudo funcional e bioquímico de genes candidatos que possibilitam melhor
entendimento de processos e vias metabólicas vislumbrando estratégias mais
eficientes para combater os fitopatógenos. Portanto, este trabalho teve como
objetivo clonar, expressar e caracterizar um gene de cisteíno-protease
identificado na biblioteca de interação T. cacao – M. perniciosa (TcCysPR04)
de Gesteira et al. (2007).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O cacaueiro

O cacaueiro foi citado pela primeira vez na literatura botânica quando
Charles de L‟Écluse o descreveu com o nome de Cacao fructus. Em 1737, ele
foi classificado por Linnaeus com a designação Theobroma cacao, nomeclatura
que permanece até hoje. O cacaueiro (Figura 1), pertencente à família das
Malváceas, é uma planta perene, arbórea e típica de clima tropical úmido que
vegeta no sub-bosque. O cacaueiro, é cultivado e reproduzido por sementes,
pode apresentar altura variando de 5 a 10 m, havendo registros de cacaueiros
de 50 a 75 m nas florestas de Belize (MOOLEEDHAR; MAHARAJ, 1995).

Figura 1. Theobroma cacao L. (Foto: CASCARDO, J.).
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A espécie T. cacao é nativa da floresta amazônica tropical úmida
americana, sendo seu centro de origem, provavelmente as nascentes do rio
Amazonas e Orinoco (CHEESMAN, 1994).
O cacau foi introduzido na Bahia em 1746, pelo colono francês Luiz
Frederico Warneaux, que trouxe as sementes do Pará, doando-as a Antônio
Dias Ribeiro, um fazendeiro da região. Estas sementes foram plantadas às
margens do rio Pardo, município de Canavieiras, de onde se espalhou na
Bahia dando origem ao maior centro produtor de cacau do país. A introdução
na África iniciou em meados de 1822, pelos portugueses, em São Tomé,
Princípe e Fernando Pó. Posteriormente, foi introduzido em Gana, espalhandose por diversos países como Nigéria, Costa do Marfim e Malásia (SOUZA;
DIAS, 2001).
Segundo dados liberados em 2010 pela Food and Agriculture
Organization (FAO) no ano de 2008, o Brasil produziu 208.386 t de cacau
(Tabela 1), sendo a área de plantio em 2009 de 692.983 ha e em 2010,
732.052 ha. A Bahia concentra cerca de 70% da produção de amêndoas de
cacau. Os outros 30% são produzidos no estado do Pará, Espírito Santo e
Rondônia (ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL, 2003)

Tabela 1. Os cinco maiores produtores mundiais de cacau em 2008 (FAO, 2010).
Continente

África

América

Ásia / Oceania
Produção mundial

Amêndoas produzidas Produção mundial
em 2008 (t)
(%)

País
Todos os países produtores

2.902.619

67,43

Costa do Marfim

1.370.000

31,82

Gana

700.000

16,26

Nigéria

500.000

11,61

Todos os países produtores

501.217

11,64

Brasil

208.386

4,84

Todos os países produtores

896.369

20,83

Indonésia

792.761

18,41

-

4.305.205

-
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2.2 Usos múltiplos do cacau

Desde os astecas e maias, o cacau é lembrado pelo subproduto
chocolate. As sementes secas representam no máximo 10% do peso do fruto
do cacaueiro. Recentemente, é que os outros 90% restantes começaram a
despertar o interesse dos produtores, a partir de alguns estudos desenvolvidos.
Uma tonelada de cacau seco, por exemplo, representa 400 a 425 Kg de polpa
integral (GARCIA, 2003) e 8 toneladas de casca fresca (GARCIA; LUCCAS,
2000). Nos dias atuais, a polpa do cacau também gera inúmeros produtos,
podendo ser utilizada na fabricação de geléias, destilados finos, fermentados –
a exemplo do vinho e do vinagre – e xaropes para confeito, além de néctares,
sorvetes, licores, sucos, doces e , produtos estes que podem ser encontrados
nas prateleiras de supermercados e lanchonetes. Existe mercado amplo e
imediato tanto no país como no exterior, principalmente para o suco de cacau
que em termos de proteína e de algumas vitaminas, é equivalente aos sucos
de acerola, goiaba e umbu (BISPO, 1999).
Recentemente, pesquisadores da Comissão executiva do plano da
lavoura cacaueira do Maranhão (Ceplac/MA) estão desenvolvendo métodos de
utilização tanto das sementes quanto da polpa que podem contribuir para
diversificar a receita das propriedades gerando, assim, lucro a partir dos
subprodutos e resíduos da colheita. A casca do fruto do cacaueiro pode ainda
ser utilizada na produção de biogás e biofertilizante, no processo de
compostagem ou vermicompostagem, na obtenção de proteína microbiana ou
unicelular, na produção de álcool e na extração de pectina. Além disso,
também serve para alimentar bovinos, suínos, aves e até peixes, tanto in
natura como na forma de farinha de casca seca ou de silagem (BISPO, 1999).
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2.3 A vassoura-de-bruxa

A “vassoura de bruxa” foi inicialmente observada por Ferreira, em 1785,
com o nome de largatão (PURDY; SCHMIDT, 1996). Outros pesquisadores, no
entanto, consideram Went (1904) como o primeiro pesquisador a descrever a
vassoura-de-bruxa. Já o agente causal, foi descoberto em 1915 pelo
patologista alemão Gerald Stahel que classificou-o como um basidiomiceto,
pertencente à família Marasmiaciae da ordem Agaricales e denominou-o
Marasmius perniciosus. Em 1942, a nomenclatura foi modificada para
Crinipellis perniciosa após revisão do gênero Marasmius por Singer, (PURDY;
SCHMIDT, 1996; GRIFFITH et al., 2003). Uma nova modificação alterando o
gênero Crinipellis para Moniliophthora foi feita baseada em dados moleculares
(AIME;

PHILLIPS-MORA,

2005),

sendo

então

a

atual

nomenclatura

Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Moura.
Além da “vassoura-de-bruxa”, causada pelo fungo M. perniciosa, várias
outras doenças acometem o cacaueiro, tais como a podridão-parda, mortedescendente e monilíase causadas pelos agentes patogênicos Phytophthora
ssp, Oncobasidium theobromae e Moniliophthora roreri, respectivamente
(RIOS-RUIZ, 2001). Exite ainda a doença do “mal-do-facão” ou murcha-deceratocystis, causada pelo Ceratocystis cacaufunesta, que ainda é pouco
documentada (SILVA et al., 2007).
Na Bahia, a vassoura-de-bruxa foi descoberta em 1989 em Uruçuca e
seis meses mais tarde em Camacã, fato este que, provavelmente, aconteceu
por intervenção antrópica (ANDEBRHAN et al., 1999). Esta doença tem sido a
responsável por enormes perdas na região cacaueira (Tabela 2).

Tabela 2: Perdas na região cacaueira após a vassoura-de-bruxa (Bahia Agrícola, 2008).

Antes da doença

Sequência

400.000 empregos no campo

100.000 empregos

356.327 toneladas

104.681 toneladas (2007/08)
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2.4 O ciclo de vida do fungo

O M. perniciosa é classificado como um fungo hemibiotrófico, pois
durante o seu ciclo de vida ele apresenta dois tipos de nutrição: biotrófica ou
parasítica e saprofítica ou necrótrófica (PURDY; SCHMIDT, 1996). O ciclo de
vida do fungo associado ao desenvolvimento da doença está esquematizado
na Figura 2. Inicialmente, os basidiósporos hialinos e uninucleados, que
constituem a unidade infectiva do fungo, são dispersos pelo vento ou chuva
durante a noite garantindo um tempo de sobrevivência maior, uma vez que os
basidiósporos são sensíveis à luz ultravioleta e à dessecação. Os
basidiósporos formam de um a dois tubos germinativos que penetram pelos
estômatos, por ferimentos ou diretamente pela epiderme, sem formação de
haustórios (SREENIVASAN; SABYDEEN, 1989). Os basidiósporos germinam
em tecidos meristemáticos (gemas vegetativas ou florais) ou frutos jovens
induzindo a aparição dos sintomas. Durante esta fase, o fungo garante um
suprimento de energia vivendo como um parasita intercelular obrigatório ou
biotrófico, e caracteriza-se por apresentar micélio monocariótico sem grampos
de conexão. De oito até 12 semanas após a infecção, as hifas se fundem por
anastomose e formam as hifas dicarióticas que apresentam grampos de
conexão, necessários para a manutenção de dois núcleos por célula. Os
tecidos infectados iniciam um processo de senescência e são colonizados inter
e intracelularmente por estas hifas saprofíticas do fungo (GARCIA et al., 2007).
As vassouras senescentes tornam-se marrons originando as estruturas
chamadas de vassouras secas. Depois de um período latente de três a nove
meses, as vassouras secas começam a produzir corpos de frutificação ou
basidiocarpos em tecidos mortos do hospedeiro infectado (PURDY; SCHMIDT,
1996). Essas estruturas geram milhões de basidiósporos que infectam os
tecidos jovens da mesma ou de outras plantas, completando o ciclo de vida do
M. perniciosa. (PIRES et al., 2009).
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Figura 2. Ciclo de vida do fungo (LOPES et al., 2010).

2.5 As interações planta-patógeno

Microrganismos são capazes de infectar plantas e causar sérios danos e
perdas a agricultura. Sabe-se que o M. perniciosa secreta um grande número
de proteínas durante o processo de infecção e colonização do hospedeiro
(ALVIM et al., 2009). Em resposta a esses ataques as plantas desenvolveram
mecanismos para defesa, responsáveis por reconhecer os elicitores dos
patógenos e desencadear as respostas de defesa (FONDEVILLA et al., 2011).
Em T. cacao, um destes mecanismos pode ser o aumento dos níveis de Bip
(Binding Protein) que foi observado em meristemas de cacau tratados com um
pool de proteínas do secretoma de M. perniciosa (ALVIM et al., 2009). Na
interface planta-hospedeiro que abrange o contato inicial entre o patogeno e a
planta, existe uma grande variedade de sinais físicos e químicos, que dão
origem a uma série de eventos de transdução de sinais capazes de induzir a
expressão de vários genes, tanto da planta quanto do patógeno, levando a uma
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resposta de resistência ou suscetibilidade (KILARU; HASENSTEIN, 2005; DAY;
GRAHAM, 2007).
A princípio, estas respostas estão no âmbito de tornar as condições não
favoráveis ao desenvolvimento e propagação do patógeno, tais como a
abertura dos canais de íons, modificações nos estados de fosforização de
enzimas e proteínas, explosão oxidativa, alterações nas vias de metabólitos
secundários, acúmulo de ácidos salicílico e benzóico, produção de etileno e
ácido jasmônico e a síntese de glucanases e quitinases, além da ativação de
várias proteínas relacionadas a patogênese (pathogenesis related- PR). Um
exemplo é a PR10, identificada na interação T. cacao – M. perniciosa como
diferencialmente expressa, que possui atividade de RNase, degradando o RNA
fúngico (PUNGARTNIK et al., 2009). A identificaçao de fatores de transcrição
(FT) diferencialmente expressos na interação entre T. cacao – M. perniciosa é
outro ponto bastante relevante, pois FT são reguladores genes envolvidos em
cascatas sinalizadoras que podem fazer parte da ativação de respostas de
resistência da planta (LOPES et al., 2010). Alguns deste genes envolvidos nos
processos de resposta celular são proteases e seus inibidores, tais como
cisteíno-proteases e VPE (vacuolar process enzyme), enzimas que estão
relacionadas com resposta de defesa das plantas (VAN DER HOORN, 2008) e
cistatinas que são inibidores de proteases e atuam inibindo proteases
envolvidas no processo de morte celular (PIROVANI et al., 2010).

2.6 Proteases

As enzimas, com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA
(ribozimas)

com

propriedades

catalíticas,

são

proteínas

altamente

especializadas. Elas apresentam uma extraordinária eficiência catalítica,
geralmente maior que catalisadores sintéticos ou inorgânicos. Possuem alto
grau de especificidade pelo substrato, aceleram as reações químicas
funcionando como catalisadores biológicos e em soluções aquosas sob
11

condições específicas

de temperatura extremamente alta ou baixas e pH

extremos ácidos e básicos. As enzimas digestivas, por exemplo, têm elevada
cinética em pH ácidos (LEHNINGER, 1995). Um exemplo destas enzimas é a
protease do tipo papaína que é uma hidrolase, ou seja, utiliza água na quebra
de uma ligação peptídica (VAN DER HOORN et al., 2004).
As proteases (proteinases, peptidases ou enzimas proteolíticas) são
enzimas que degradam outras proteínas em aminoácidos e/ou peptídeos (VAN
DER HOORN, 2008) através da hidrólise das ligações peptídicas. Este
processo, denominado clivagem proteolíca, pode ter inúmeras funções, dentre
elas, constituírem um mecanismo comum de ativação ou inativação de
enzimas. Vários tipo de proteases foram relatadas em estudos com Leshimania
mexicana em processos infecciosos causadores de doenças (DOERN et al.,
2009), em plantas relacionadas a processamento de proteínas endógenas e
defesa, em seres humanos e animais envolvidas com processos patogênicos
(PIRES et al., 2007). Com o crescimento do número de trabalhos a respeito
das enzimas e as descobertas de suas utlidades e importancia, surgiu a
necessidade de classificá-las.. Desse modo, surgiu o Nomenclature Committee
of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB).

2.6.1 Nomenclatura e classificação

De acordo com o NC-IUBMB, através de uma comissão especializada,
Enzyme Committee (EC 1992), as proteases são descritas utilizando a
abreviação EC e mais quatro números que correspondem à classe (que indica
o tipo de reação), à subclasse (que indica o tipo de substrato ou molécula a ser
transferida), ao grupo funcional e, por último, ao número específico da
protease. A papaína, por exemplo, é nomeada EC 3.4.22.2, onde o 3, refere-se
a classe das hidrolases, o 4 refere-se à sub-classe que tem as proteínas como
substrato, o 22 refere-se às proteases que contém cisteína no sítio catalítico e
o 2 refere-se especificamente à papaína.
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Duas subclasses de peptidases são reconhecidas: as exopeptidases
(EC 3.4. 11-19) e as endopeptidases (EC 3.4.21-24 e EC 3.4.99). As
endopeptidases clivam seu substrato no interior da cadeia polipeptídica e são
classificadas

em

subclasses

baseadas

no

mecanismo

catalítico.

A

especificidade das endopeptidases é usada somente para identificar cada
enzima dentro de cada grupo. Estas enzimas estão divididas nas seguintes
sub-subclasses: serinoendopeptidases (EC 3.4.21), cisteínoendopeptidases
(EC 3.4.22), aspartilendopeptidases (EC 3.4.23), metaloendopeptidases (EC
3.4.24) e treoninaendopeptidases (EC 3.4.25). As endopeptidases que não são
classificadas nas sub-subclasses EC 3.4.21-25 são listadas na sub-subclasse
EC 3.4.99 que compreende endopeptidases com mecanismo catalítico
desconhecido.
As exopeptidases agem nas extremidades da cadeia polipeptídica, tanto
no N- como no C-terminal. Quando agem na extremidade N-terminal podem
liberar um único aminoácido (aminopeptidase EC 3.4.11), ou dipeptídos ou
tripeptídeos (dipeptidil-peptidases e tripeptidil-peptidases, EC 3.4.14). As
exopeptidases que clivam na extremidade C-terminal e liberam um único
aminoácido (carboxipeptidases, EC 3.4.16-18) ou dipeptídeos (peptidildipeptidases, EC 3.4.15). As carboxipeptidases são classificadas em quatro
grupos com base no mecanismo de catálise: as serinocarboxipeptidases (EC
3.4.16),

as

metallocarboxipeptidases

(EC

3.4.17)

e

as

cisteínocarboxypeptidases (EC 3.4.18).
As proteases são classificadas em famílias e cada uma é nomeada por
uma letra indicando o tipo de catálise: S (serino peptidase), T (treonino
peptidase), C (cisteíno peptidase), A (aspartil peptidase), M (metalo peptidase)
e U (desconhecida), seguida por um número designado arbitrariamente. As
cisteíno-proteases são classificadas em 35 famílias (C1, C2, C3,...C35) que,
atualmente, são agrupadas em 5 clãs (CA, CB, CC, CD e CE) (BARRETT;
ALAN, 1994; RAWLINGS; MORTON; BARRETT, 2006).
A disponibilidade das sequências de aminoácidos das proteases permite
classificar essas enzimas em famílias usando uma abordagem evolutiva como
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proposto e introduzido por Barrett (1993). Uma família de proteases é um grupo
onde cada membro apresenta relação de similaridade na sequência primária de
aminoácidos significativa, com pelo menos um membro da família na região da
molécula responsável pela atividade catalítica ou peptidásica. Desse modo, o
critério estatístico é empregado para se ter confiança que duas peptidases
alocadas na mesma família evoluíram de um ancestral comum e são
homólogos (REECK et al., 1987). As famílias são agrupadas em clãs, (o nome
do clã é formado por uma letra indicativa do tipo de catálise, tal como para as
famílias, seguida de uma segunda letra maiúscula arbitrária). Isso acontece
quando as proteases apresentam evidências de ancestralidade comum, mas
divergem ao longo da evolução de tal forma que não se pode mais provar suas
relações pela comparação das estruturas primárias (BARRETT; ALAN, 1994;
RAWLINGS; MORTON; BARRETT, 2006). O critério passa a ser, então, a
estrutura tridmensional das proteases, além do arranjo tridmensional dos
aminoácidos que compõem o cerne catalítico (CESARI, 2001)
As enzimas do clã CA (C = aa; cisteína A= letra arbitrária), por exemplo
a papaína, têm o mecanismo catalítico baseado na alta nucleofilicidade do
grupo tiol do resíduo cisteíno (Cys25), presente no sítio ativo, que ataca o
carbono da carbonila da ligação peptídica suscetível à hidrólise. Um resíduo de
histidina (His159), presente no sítio ativo também auxilia nesta alta
nucleofilicidade ao grupo tiol através da formação do íon-par tiolato-imidazol
(Polgar, 1990). Além da díade Cys25-His159, o resíduo asparagina (Asn175)
também é importante para a atividade das enzimas do clã CA, pois interage
através de forças de van der Walls com o resíduo de histidina e forma a tríade
catalítica Cys-His-Asn,(CESARI, 2001) O mecanismo de catálise das cisteínoproteases não está definido ao nível atômico, baseando-se em poucos dados
experimentais e, principalmente, por analogia ao mecanismo de catálise de
serino-proteases

(CESARI,

2001).

Em

2004,

existiam

488

proteases

catalogadas no genoma de Arabidopsis thaliana e, em 2008, esse número
subiu para 826, sendo que aproximadamente 40 tinham suas funções
biológicas elucidadas (Figura 3) (VAN DER HOORN; JONES, 2004; VAN DER
HOORN, 2008).
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Figura 3. Número de proteases identificada em Arabidopsis e arroz (Adaptado de VAN DER
HOORN, 2004, 2008).

Nas plantas, as proteases estão envolvidas em vários processos,
incluindo senescência, germinação de sementes e respostas de defesa
(BEERS; WOFFENDEN; ZHAO, 2000; VAN DER HOORN et al., 2004), como
mostrado em estudos com inibidores de proteases e transformação de plantas
(SOLOMON et al., 1999), (CHICHKOVA et al., 2004). Nos seres humanos,
animais e microrganismos, estão envolvidas em uma série de reações
metabólicas como ativação de citocinas, resposta imunológica, liberação de
hormônios, morte celular, desenvolvimento embrionário e doenças como mal
de Alzheimer (LEMERE et al., 1995; SANDERSON et al., 2000).
A descoberta do uso das proteases é datada de muitos anos atrás, cerca
de 6000 a.C., onde os sumerianos, babilônicos e egípcios fermentavam uma
bebida hoje conhecida como cerveja (LIESE et al., 2007) Também existem
relatos de viajantes que transportavam leite em alforjes feitos com o estômago
de camelos, onde o leite era coagulado. Hoje, sabe-se que as proteases estão
envolvidas no processo de fermentação da cerveja e coagulação do leite,
dentre outras aplicações industriais, como: alimentação humana e animal,
indústria farmacêutica, têxtil e de couros, e fabricação de detergentes e papéis.
Segundo MUSSATO (2007), é vantajoso usar enzimas na indústria, porque
elas são naturais, não tóxicas e específicas para determinadas ações. Além
disso, são capazes de alterar as características de variados tipos de resíduos,
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contribuindo para reduzir a poluição ambiental, substituindo processos
químicos rigorosos.
O uso de enzimas em processos industriais é de grande interesse, em
especial devido à facilidade de obtenção (por biotecnologia) e às vantagens em
relação aos catalisadores (aceleradores de reações) químicos, como maior
especificidade, menor consumo energético e maior velocidade de reação. Além
disso, a catálise enzimática tem outros benefícios, como o aumento da
qualidade dos produtos, em relação catálise química; a redução dos custos de
laboratório e de maquinário, graças à melhoria do processo; ou a fabricação
controlada

de

pequenas

quantidades.

O

mercado

vem

crescendo,

principalmente no estudo das proteases de microrganismos, pois além destes
microrganismos

possuírem

uma

enorme

diversidade/variabilidade

de

proteases, também têm a vantagem de serem facilmente manipulados
geneticamente. Diversas enzimas podem ser obtidas de animais (pancreatina,
tripsina, quimotripsina, pepsina, renina e outras) ou vegetais (papaína,
bromelina, ficina e outras) (MUSSATTO; FERNANDES; MILAGRES, 2007).
Atualmente a utilização das enzimas microbianas representa 40% no mercado
mundial (KOBLITZ, 2008). No ano de 2000 existiam aproximadamente 3000
enzimas reconhecidas pela União Internacional de Bioquímica (UIB) e estimase que existe cerca de 25.000 na natureza (FABER, 2000). Após 10 anos, o
número de enzimas reconhecidas pela UIB cresceu para 5.296, com cerca de
80%

das

enzimas/proteases

não

caracterizadas

(http://www.genome.jp/kegg/docs/statistics.html).

2.6.2 Proteases e morte celular na interação T. cacao – M. perniciosa

A infecção por patógenos avirulentos induz uma série de respostas de
defesa, frequentemente resultando no colapso localizado de células vegetais
conhecido como reação de hipersensibilidade (HR) (STASKAWICZ et al.,
1995). Nessa reação, há a produção de intermediários reativos de oxigênio,
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conhecidos como 'Reactive Oxygen Intermediates' (ROI) ou 'Reactive Oxygen
Species' (ROS), ou ainda 'Espécies Ativas de Oxigênio' (EAO's), que incluem o
O2–, H2O2 e (OH)- (HEGEDÜS; ERDEI; HORVÁTH, 2001). A explosão oxidativa
participa de um sistema integrado e amplificado de sinalização, que envolve o
ácido salicílico e cálcio (Ca2+) citosólico no disparo dos mecanismos de defesa
(LAMB; DIXON, 1997).
Em algumas interações entre hospedeiro e patógeno necrotrófico, a
PCD tem a função de promover o crescimento do patógeno. Isso ocorre
especialmente em patógenos que secretam toxinas para matar rapidamente as
células do hospedeiro e promover a obtenção de nutrientes para o seu
desenvolvimento. As toxinas de Alternaria alternata f. sp. lycospersici
(AKAMATSU et al., 1997) e a victorina, de Cochliobolus victoriae (CURTIS;
WOLPERT, 2002), em plantas suscetíveis de tomate e aveia, respectivamente,
causam uma resposta de PCD, incluindo ladders de DNA, importação de Ca2+,
proteases similares a caspases e um aumento na permeabilidade transitória da
mitocôndria (NAVARRE; WOLPERT, 1999). Lincoln et al. (2002) demonstraram
que patógenos necrotróficos se beneficiam com PCD, pois estudos
desenvolvidos com tomate carregando proteína inibidora de caspase (p35)
mostrou uma diminuição dos sintomas da doença e do crescimento do P.
syringae.
A análise do processo de necrose nos tecidos do cacau suscetível
durante a infecção pelo M. perniciosa mostrou que essa interação envolve um
processo de PCD (CEITA et al., 2007). Buscas no genoma de M. perniciosa
identificaram genes de proteínas com similaridade à NEP1 (necrosis like
proteins –NLPs) (GARCIA et al., 2007), identificada inicialmente em filtrados de
culturas do fungo Fusarium oxysporum (BAILEY, 1995). Está descrito que
proteínas do tipo NLP têm a capacidade de ativar as respostas de defesa da
planta levando a morte das células e necrose do tecido (GIJZEN;
NURNBERGER, 2006). A partir de meristemas de cacau de uma variedade
suscetível (Catongo) e outra resistente (TSH1188), infectados com M.
perniciosa, foram obtidas cerca de 6884 seqüências correspondentes a 2926
consensos de sequências únicas (unigene set). A análise destes ESTs
17

identificou

genes

de

proteases,

dentre

elas

uma

cisteíno-protease,

diferencialmente expressa. Notou-se diferencialmente expressa, também, uma
cistatina, que é um inibidor endógeno de cisteíno-protease, além de uma NEP
(GESTEIRA, A. S. et al., 2007). Alguns autores sugerem que ocorre um
balanço nos níveis de cisteíno-protease e cistatina, e que esta última poderia
ter um papel regulador na atividade de protease (SOLOMON et al., 1999;
BELENGHI et al., 2003; SHINDO; VAN DER HOORN, 2008). Pirovani et al.
(2010) sugerem que o acúmulo de cistatina observado em folhas de vassouras
vegetativas de cacau poderia inibir a PCD, evitando a morte precoce do ramo
infectado, uma vez que esse inibidor é reduzido em vassouras maduras em
transição para tecido necrotrófico.
A caracterização da PCD em outras interações planta-patógeno tem
revelado uma variedade de fenótipos diferenciados dentre os quais a alteração
no fluxo de Ca2+ (JONES, 2001) e a sua união subsequente a proteases
dependentes de Ca2+, facilitam a transmissão de sinal dirigido para ativação de
uma resposta celular específica (BLUMWALD; AHARON; C-H. LAM, 1998).
Dentre as classes de proteases existentes, as cisteíno, serino e aspartatoproteases foram descritas como associadas à senescência, PCD e/ou defesa
das plantas (BEERS; JONES; DICKERMAN, 2004; VAN DER HOORN;
JONES, 2004). Entre as cisteíno-proteases destacam-se as do tipo caspase
(caspase-like proteases) e do tipo papaína (papain-like proteases). A
participação de caspases em processo de PCD foi observada em tomate
infectada com Botrytis cinerea (HOEBERICHTS; TEN HAVE; WOLTERING,
2003), e em fumo infectado com o vírus do mosaico do fumo (CHICHKOVA et
al., 2004). As papaínas de plantas foram descritas como associadas à defesa
contra patógenos (AVROVA et al., 1999; SOLOMON et al., 1999; KRUGER et
al., 2002) e insetos (PECHAN et al., 2000). As serino- e aspartato-proteases
foram também descritas como relacionadas a PCD (COFFEEN; WOLPERT,
2004) ou defesa (XIA et al., 2004) durante interações planta-patógeno.
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2.7 Modelagem

Após os estudos de Mendel e, posteriormente, a descoberta de que o
DNA era a biomolécula responsável por amazenar a informação genética pela
elucidação da estrutura por Watson e Crick em 1953, associado à posterior
descoberta que ela também era responsável pelo fluxo de informação biológica
dos ácidos nucléicos para proteínas, essas biomoléculas tornaram-se alvo de
muitos estudos. Desde então, mais de 18 bilhões de sequências de DNA já
foram produzidas e estão disponíveis em bancos públicos, como por exemplo:
GenBank, EBI (European Bioinformatics Institute), DDBJ (DNA Data Bank of
Japan) (Manual de bioinformática do usuário, 2002). Esse três bancos de
dados fazem parte do INSDC (International Nucleotide Sequence Database
Colaboration) e trocam informações entre si diariamente, de modo que estão
atualizados com as sequências depositadas em todo o mundo. Existem ainda
outros bancos como o PIR (Protein Information Resource), o SWISS-PROT e o
KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), voltados a estudos com
proteínas e enzimas.
Os avanços tecnológicos nas áreas de sequenciamento, montagem de
bancos de dados, ferramentas de bioinformática que pudessem analisar esse
montante de informação e na área de cristalografia de raio-x e ressonância
magnética nuclear (RMN) permitiram a criação de um novo banco de dados o
PDB (Protein Data Bank – http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) fundado em
1971, pelo Brookhaven National Laboratories, com objetivo de armazenar as
estruturas cristalizadas das macromoléculas biológicas. Mesmo com todo este
avanço, os experimentos na área de cristalografia e RMN ainda consomem
bastante tempo e sem garantia total de sucesso (BERMAN et al., 2000). O
banco foi iniciado com apenas 7 estruturas de macromoléculas resolvidas,
atualmente chega a 70.303 estruturas depositadas. Em 2011, já conta com 74
novas estruturas (Figura 4). Porém, quando comparado a 4.109.015.043
sequências

de

aminoácidos

amazenadas

no

TrEMBL

(http://www.ebi.ac.uk/trembl/) e aproximadamente 122.082.812.719 bases do
NCBI, vê-se que o número de estruturas resolvidas ainda é baixo (Figura 5),
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mesmo apesar do uso de robótica e de todo avanço tecnológico nesta área
(SCHWEDE et al., 2003).
Por outro lado, a obtenção de sequências primárias é relativamente mais
simples. O SWISS-PROT, que é o principal banco de armazenamento de
dados de sequências/estruturas primárias (SANTOS FILHO; ALENCASTRO,
2003), dispõe de 523.151 entradas de sequências, abrangendo 184.678.199
aa. Uma alternativa é utilizar a estrutura tridimensional de moléculas já
resolvidas como molde para predizer a possível estrutura de novas
proteínas/enzimas não resolvidas por RMN ou cristalografia de raio-x, mas da
qual se dispõe da sequência aminoacídica. Esse método ficou conhecido como
modelagem por homologia ou modelagem comparativa (SANTOS FILHO;
ALENCASTRO, 2003).
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Figura 4. Crescimento do número de estruturas resolvidas depositadas no PDB desde o ano
da fundação até 06 de janeiro de 2011 (Fonte: http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do).
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Figura 5. Número de entradas no UniProtKB/TrEMBL (Fonte: http://www.ebi.ac.uk/trembl/).

Os três métodos de modelagem mais empregados são, Ab inito,
enovelamento (threading), e modelagem por homologia. A decisão de utilizar
um destes advém da disponibilidade de informações prévias sobre a proteína
“problema” e principalmente a existência ou não de estrutura(s) homóloga(s)
resolvida (GIBAS; JAMBECK, 2001). Esta metodologia/ferramenta de predição
via modelagem por homologia tem conseguido os melhores resultados. Ela
consiste em estudar a geometria e as propriedades das moléculas,
contribuindo para elucidar as interações intra e intermoleculares, mecanismos
de reação química, função e estruturas de proteínas difícieis de serem
purificadas em larga escala utilizando dados experimentais (raio-x e RMN)
(FIGUEIREDO et al., 2005). Passados dez anos, ocorreram vários avanços no
âmbito da bioinformática e das técnicas de obtenção de proteínas em
laboratório as quais permitem enriquecer bancos de dados e aproximar cada
vez

mais

trabalhos

experimentalmente.

de

Esta

modelagem
expectativa

in
é

silico

com

alcançada

àqueles

não

obtidos

somente

pelo

surgimento de novas ferramentas mas pelo aprimoramento dos já existentes.
A modelagem por homologia segue o princípio da evolução biológica,
padrões gerais que tem sido observados em nível molecular: i) semelhanças
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nas sequências de aminoácidos de diferentes proteínas, implicam em
semelhança estrutural e funcional; ii) proteínas homólogas apresentam regiões
internas conservadas principalmente elementos estruturais em α-hélices e βhelices; iii) as principais diferenças estruturais entre proteínas homólogas
ocorrem nas regiões externas, constituídas principalmente por alças ("loops"),
que ligam os elementos de estruturas secundárias (SANTOS FILHO;
ALENCASTRO, 2003).
As etapas para utilização desse método incluem: i) identificação do
template (molde) para modelagem da proteína alvo; ii) geração do melhor
alinhamento da sequência-alvo com a sequência template; iii) construção do
esqueleto carbonico do modelo tendo como molde a proteina resolvida; iv)
construção de loops não conservados; v) adição de cadeias laterias ao
arcabouço do modelo; vi) otimização das posições das cadeias laterias no
modelo; vii) refinamento do modelo, que consiste principalmente em ajustar a
molécula, para que assuma menor estado de energia livre (minimização de
energia); e viii) validação do modelo construído (GIBAS; JAMBECK, 2001;
GOLDSMITH-FISCHMAN; HONIG, 2003; SANTOS FILHO; ALENCASTRO,
2003; PATNY; DESAI; AVERY, 2006).
A confiança de um modelo gerado por modelagem está diretamente
relacionada a porcentagem de identidade da sequência alvo com a molde, a
confiança também esta correlacionada com a similaridade sequência-estrutura
de duas proteínas. Baseado em uma escala de confiabilidade, modelos
gerados com identidade a seus moldes superior a 50% são considerados de
alta confiança, entre 30% e 50% de confiabilidade intermediária e modelos
abaixo de 30% ou 25% são considerados de baixa confiança.
As aplicações para modelos gerados a partir de modelagem compartiva
são enormes, principalmente na produção de novos fármacos. Pois, tendo as
estruturas tridimensionais das proteínas determinadas, pode-se então realizar
pesquisas mais direcionadas, por exemplo: com o uso da ferramenta de
docking pode-se encontrar inibidores, ativadores enzimáticos e outros ligantes
que permitam a produção de fármacos mais eficientes e específicos, como
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mutações e estabilidade de proteínas (o almejado Rational Drug Design –
RDD) (Figura 6) (BAKER; SALI, 2001). Assim, a modelagem por homologia e o
docking poderão determinar a forma de interação entre moléculas no
patossistema T. cacao – M. perniciosa e trazer mais informações a nível
intermolecular

das

interações

que

ocorrem

nas diferentes fases da

patogêneses e nas resposta de defesa da planta.

Figura 6. Relação entre a resolução obtida para um determinado modelo protéico e suas
aplicações. Adaptado de BAKER; SALI (2001).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Avaliação quantitativa e classificação de proteases no genoma do
cacau

A partir do banco de dados do genoma do cacau da MARS
disponibilizado em agosto de 2010 (http://www.cacaogenomedb.org/main), foi
feita uma análise comparativa entre o número de proteases presentes no
genoma do cacau e no genoma de Arabidopsis thaliana. A identificação das
proteases foi feita por meio de busca por “palavras-chave” no banco contendo
os resultados de análises por BLAST das sequências genômicas totais do T.
cacao. Inicialmente, foi utilizada a palavra “protease” e em seguida, uma
triagem foi realizada analisando cada resultado retornado, afim de eliminar
aqueles correspondentes a outras proteínas, mas que continham a palavrachave, como no caso dos inibidores de proteases e dos alvos de proteases.

3.2 Análise das sequências

As sequências de proteases identificadas na biblioteca de ESTs da
interação T. cacao – M. perniciosa (GESTEIRA et al., 2007) foram submetidas
a diferentes análises de bioinformática: similaridade de sequências – BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/);

tradução

das

sequências

de

nucleotídeos – Translate tool (http://au.expasy.org/tools/dna.html); alinhamento
de

sequências

–

MultAlin

toulouse.prd.fr/multalin/multalin.html)
(http://www.ebi.ac.uk/clustalw/);

(http://bioinfo.genopolee

busca

de

ORF

ClustalW
–

ORF

Finder

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html); predição da massa molecular e do
ponto isoelétrico teóricos – pI/MW (http://www.expasy.org/cgi-bin/pi_tool);
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predição de peptídeo sinal – SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/).
Em outra análise, uma sequência de cisteíno-protease, identificada na
biblioteca de ESTs da interação T. cacao – M. perniciosa (GESTEIRA et al.,
2007), foi submetida a BLAST contra o banco de dados do CIRAD-Fr
(http://ESTtik.cirad.fr)

e

o

banco

de

dados

da

MARS

(http://www.cacaogenomedb.org). Em seguida, a sequência identificada pelo
BLAST foi submetida tanto às análises de bioinformática descritas acima
quanto a novas análises, tais como: buscas da região promotora e dos íntrons
e éxons do gene TcCysPR04, localização de domínios funcionais – Pfam
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/) e análises no MEROPS.
Para análise estrutural, os programas utilizados foram: NetPhos 2.0 do
pacote de programas ExPASy (http://www.expasy.org), para determinação de
possíveis sítios de fosforilação; NetGlycate 1.0 Server e OGPET v1.0
(http://www.geneinfinity.org/sp/sp_proteinptmodifs.html), para a determinação
de

possíveis

sítios

de

glicosilação;

(http://www.cbs.dtu.dk/services/YinOYang/),

para

YinOYang
possibilidade

1.2
de

O-

betaGlcNAc glicosilação e; PSIPRED (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred), para a
predição de estrutura secundária.

3.3. Clonagem e expressão de versões do gene TcCysPR04

3.3.1. Desenho de primers

Das sequências identificadas na biblioteca de Gesteira et al. (2007) foi
escolhido um gene de protease apresentando uma ORF completa, chamado
TcCysPR04. Na tabela 3 estão apresentados os primers desenhados a partir
da a análise da sequência, visando a clonagem nos sítios BamHI e XhoI do
vetor pET-28a.
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Tabela 3: Primers utilizados para amplificar o cDNA da biblioteca de Gesteira et al. (2007). Em
azul, sítio de restrição para BamHI. Em vermelho, sítio para SalI.
Nome do primer

Sequência

Tm (°C)

SPSF

GGATCCATACAATCTTCAGGACTCCAAC

60,0

SPSR

GTCGACTCAAGACTTCAGTGGTACTG

58,5

Amplicon
533pb

Das sequências de homólogos de CysPr04, identificadas na biblioteca
do CIRAD, foi escolhido um gene de protease apresentando uma ORF
completa para clonagem e expressão da proteína. A Tabela 4 apresenta os
primers senso (F) que foram desenhados com sítios para a enzima de restrição
NdeI e os antisenso (R) com sítio para a enzima XhoI, a partir de análise com o
programa WebCutter ORFfinder. As janelas abertas de leitura foram
preservadas para a clonagem no vetor pET-28a, sob o controle do promotor da
T7 RNA Polimerase e do o lac operador. As temperaturas médias de fusão
(Tm) foram calculadas pelo fabricante (IDT).

Tabela 4: Primers utilizados nos ensaios de clonagem e expressão. Em azul, sítio de restrição
para NdeI; e Xho1
Nome do primer

Sequência

Tm
°C

TcCYSPRotF

CCATCCatATGGTTCCCGATGACCTCCG

74,7

TcCYSPRotR

AACCTCAACCCTCGAGATGGACCAACTAC

69,4

TcCYSPRotF

CCATCCatATGGTTCCCGATGACCTCCG

74,7

TcCYSPRot_inibR

GGATGACATCCTCGAGCTGGTGATTGC

72,0

TcCYSPRot_CatF

GTTTCAGAAACAtatGTTGGGAGCTGC

65,6

TcCYSPRotR

AACCTCAACCCTCGAGATGGACCAACTAC

69,38

Amplicon

Região
amplificada

1071 pb

Proteína
inteira

329 pb

Domínio
inibidor

840 pb

Domínio
catalítico

3.3.2. Preparo dos insertos para clonagem
O inserto de CysPr04 foi amplificado por PCR a partir do DNA plasmidial
do clone correspondente da biblioteca de cDNA de Gesteira et al. (2007),
disponível em nosso laboratório. Foram utilizados os primers forward e reverse
descritos na Tabela 3. Cada primer foi diluído da concentração estoque (100
μM) para uma concentração de uso (5 pmol.μl-1). Nesta reação, foi usado o Kit
Mix (Fermentas) e as amostras foram preparadas em um volume final de
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reação igual a 50 μl. Em cada microtubo foi adicionado5 μl do tampão 10X para
a Taq DNA polimerase; MgCl2 para 1,5 mM; dNTPs para 0,2 mM; cada primer
para 0,2 μM, 0,05 U/μl de reação da enzima Taq DNA polimerase, além de
aproximadamente 30 g do clone originário da biblioteca de cDNA. A reação de
amplificação foi realizada utilizando as seguintes etapas e temperaturas: uma
etapa de desnaturação de 4 min à 94 ºC, seguidos de 5 ciclos à 94 ºC
(desnaturação) por 30 s, 58 ºC (anelamento) por 40 s e 72 ºC (extensão) por 1
min e 20 s. A cada ciclo a temperatura de anelamento baixava em 1 ºC, e ao
fim do quinto ciclo foi submetida a uma nova rodada de 35 ciclos, mas com
temperatura de anelamento de 54 ºC. Ao término da amplificação, uma alíquota
de 5,5 μl da reação de amplificação foi analisada em gel de agarose 0,8 %, e a
banda observada foi purificada do gel,. de agarose utilizando o DNA Extraction
Kit (Fermentas), de acordo com as recomendações do fabricante.
O gene CysPR04, identificado no banco de dados do CIRAD, foi
amplificado por PCR, a partir do DNA plasmidial, em três diferentes versões,
utilizando os primes listados na Tabela 4: o domínio inibitório ou prodomínio
(primer F – TcCYSPRotF e primer R – TcCYSPRot_inibR); a porção catalítica
da proteína (primer F – TcCYSPRot_CatF e primer R – TcCYSPRotR); e a
versão contendo o prodomínio e o domínio catalítico (primer F – TcCYSPRotF
e primer R – TcCYSPRotR). A reação de amplificação foi preparada nas
mesmas condições descritas acima, utilizando as seguintes etapas e
temperaturas: uma etapa de desnaturação inicial de 2 min à 94 ºC, seguido de
39 ciclos de 94 ºC (desnaturação) por 30 s, 58 ºC (anelamento) por 30 s; 72 ºC
(extensão) por 30 s; e 72 °C (extensão final) 7 min. Ao término da amplificação,
uma alíquota de 5 μl da reação de amplificação foi analisada em gel de
agarose 1%. A purificação do fragmento amplificado de CysPR04 foi feita a
partir do gel de agarose utilizando o kit GFX (GE Healthcare), de acordo com
as recomendações do fabricante.
Todos os fragmentos amplificados e purificados foram clivados com as
respectivas enzimas de restrição, cujos sítios de clivagem foram introduzidos
por meio de mutações nos primers.
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3.3.3. Preparo do vetor de expressão pET-28a e ligação com os insertos

O vetor de expressão utilizado, pET-28a (Figura 7), foi digerido com as
enzimas apropriadas (NdeI e XhoI, BamHI e SalI) por 3 h e desfosforilados com
CIAP por 1 h à 37°C. Em seguida, foi purificado com GFX e eluído em água
ultrapura autoclavada. Para ligação do produto de amplificação no vetor, foram
utilizados 3 μl do plasmídeo previamente digerido com BamHI e SalI
(fragmentos de CysPR04 da biblioteca de Gesteira) e com NdeI e XhoI (três
versões da CysPR04 da biblioteca do CIRAD), 10 μl do produto de amplificação
CysPR04 purificado e digerido com as mesmas enzimas de restrição, 30 μl da
enzima T4 DNA ligase, 2 μl do tampão T4 DNA ligase 1X e 4 μl de água milli-Q.
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Figura 7. A – Mapa do vetor de expressão pET-28a. O múltiplo sítio de clonagem está indicado
com a seta preenchida de preto. O promotor é o da T7 RNA polimerase, situado entre as
posições 773 e 1852. B – Sequencia de Gesteira et al. (2007), C – Sequencia ESTtik CIRAD
(2009).
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3.3.4 Transformação das bactérias BL21 (DE3) ou Rosetta (DE3) com o
produto da reação de ligação

3.3.4.1 Preparo de células competentes
As células competentes foram preparadas de acordo com Sambrook et
al., (1989). Células de E. coli BL21 (DE3) e Rosetta (DE3) foram crescidas em
meio LB (Luria-Bertani) até atingirem uma absorbância a 600 m(A600) de ~0,5.
Em seguida, foram incubadas no gelo por 10 min, e concentradas cinco vezes
por centrifugação a 5.000 g à 4 °C por 10 min, em MgCl2 100 mmol.L-1. Após
nova incubação no gelo por 10 min, as células foram ressuspendidas em um
volume de CaCl2 100 mmol/L, equivalentes a metade do volume original do
meio de cultura, e incubadas no gelo por 20 min. Em seguida, essas células
foram coletadas por centrifugação à 5.000 g à 4°C por 5 min, concentrada 10
vezes pela ressuspensão em CaCl2 100 mmol.L-1 e glicerol 15%, aliquotadas
em volume de 200 µL e armazenadas à -80°C até o uso.

3.3.4.2 Transformação de bactéria

Para a transformação, as células competentes foram retiradas do ultrafreezer, mas mantidas no gelo até o completo descongelamento, para não
perderem a viabilidade. Após 5 min, 10 µL de cada reação de ligação foi
adicionada a uma alíquota de E. coli BL21(DE3) e Rosetta(DE3) e a suspensão
foi mantida a no gelo por 30 min. Após um choque térmico de 1 min à 42oC, foi
adicionado 1 mL de meio LB sem antibiótico, seguido por incubação à 37 oC,
por 1 h em banho-maria. As células foram concentradas por centrifugação
(6.000g por 4 min), ressuspendidas em 200 µL de meio LB, espalhadas em
placas contendo LB sólido e kanamicina (50 µg.mL-1) e cloranfenicol (34 µg.mL1

) e incubadas por 16 h à 37ºC para seleção de colônias transformadas.
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3.3.5 Expressão heteróloga em E. coli e purificação da proteína
TcCYSPR04
Para a indução da proteína TcCYSPR04, identificada na biblioteca de
Gesteira et al. (2007), foi feito um pré inóculo usando uma colônia de E. coli da
estirpe BL21 (DE3) transformada com o vetor de expressão pET28a-CysPR04
em meio LB (Luria-Bertani) num tubo falcon de 15 mL, contendo 3mL de meio
LB líquido com 34 µg.mL-1 de cloranfenicol e 50 µg.mL-1 de kanamicina por
aproximadamente 16 h à 37°C à 180 rpm.
Em seguida, a cultura foi rejuvenescida colocando os 3 ml que haviam
crescido, em 50 ml de meio LB líquido novo contendo 34 µg.mL-1 de
cloranfenicol e 50 µg.mL-1 de kanamicina e, então, crescidas à 180 rpm, sob
constante aeração, à 37°C por 16 h.
Após as 16 h de crescimento, dessa cultura foram retirados 12 mL e
adicionados em 300 mL de meio LB líquido novo contendo 34 µg.mL-1 de
cloranfenicol e 50 µg.mL-1 de kanamicina. Esta cultura foi inoculada à 37°C à
180 rpm até a cultura ter alcançado a densidade ótica de (OD600nm) 0,4 – 0,6.
Em seguida, foi adicionado 1 mM de IPTG (isopropyl-β-Ŋ-thio-galactoside) e a
cultura foi crescida sob agitação à 180 rpm durante 4 h. Uma cultura controle,
sem adição de IPTG (sem indução), também foi obtida sob as mesmas
condições da cultura.
Após 4 h de indução à 180 rpm, as células foram centrifugadas à 5000 g
por 10 min à 4°C. As células foram ressuspendidas em tampão de
lavagem/equilíbrio (50 mmol.L-1 de tampão fosfato e 300 mmol.L-1 de NaCl, pH
7,4), e posteriormente estocadas à -80°C. Para análise da indução da proteína,
as amostras (controle e induzidas) foram diluídas em tampão de amostra 1X
(Tris-HCl 12 mmol.L-1 pH 6,8, glicerol 5%, SDS 0,4%, 2-mercaptoetanol 2
mmol.L-1 e azul de bromofenol 0,02%) e aquecidas à 90 ºC durante 5 min. As
amostras foram centrifugadas por 2 min à 5000 rpm e aplicadas em gel SDSPAGE 15%. A voltagem aplicada para corrida foi de 150 V por 2 h e, ao final, o
gel foi corado com azul de comassie coloidal.
Para a purificação da proteína recombinante, os pellets estocados no
ultrafreezer foram ressuspendidos em tampão de lise (50 mmol.L-1 de tampão
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fosfato, 300 mmol.L-1 de NaCl, 40 μl de Nonidet-P40 e 50 μl de lisozima 10
mg.mL-1) e mantidos em temperatura ambiente por 1 h. Em seguida, as células
foram sonicadas com 8 pulsos de 30 segundos com amplitude de 75% em
sonicador Ultrasonic (GEX 130, 130W) e centrifugadas à 11.000 g por 20 min.
A fração insolúvel (corpos de inclusão) foi ressuspendida com tampão de
equilíbrio contendo uréia 6 M e incubada por 30 min à temperatura ambiente
para solubilização dos corpos de inclusão. A proteína foi purificada através de
cromatografia de afinidade em coluna de níquel com resina específica TALON®
Metal Affinity Resins, de acordo com as instruções do fabricante (Clontech
Laboratories).
Para a indução da proteína TcCYSPR04 oriunda do banco de dados do
CIRAD, foi feito um pré inóculo usando uma colônia de E. coli da estirpe BL21
(DE3) transformada com o vetor de expressão pET28a em meio LB em um tubo
falcon de 50mL, contendo 5 mL de meio LB líquido contendo 34 µg.mL-1 de
cloranfenicol e 50 µg.mL-1 de Kanamicina por, aproximadamente, 16 h à 37°C à
200 rpm. Em seguida, os 5 mL foram utilizados como inóculo para 300 ml de
meio LB líquido novo, contendo os mesmos antibióticos e, então, crescidas a
200 rpm à 37°C, sob constante aeração, até atingir a densidade ótica (OD 600nm)
0,4 – 0,6. Após, foi adicionado IPTG (isopropil-ß-Ŋ-tio-galactosidio) para a
concentração final de 0,4 mmol.L-1, 0,8 mmol.L-1 e 1 mmol.L-1 e mantido sob
agitação à 200 rpm durante 4 h à 37°C. As mesmas concentrações de IPTG
também foram testadas à 15°C, 18°C e 20°C por 16 h à 200 rpm. Uma cultura
controle, sem adição de IPTG, também foi mantida sob as mesmas condições
de cultivo.
Após a indução, as células foram centrifugadas à 5000 g por 10 min à
4°C. As células obtidas foram estocados à -80°C até o processamento
subsequente. A massa de células foi ressuspendida em tampão de equilíbrio
(50 mmol.L-1 de tampão fosfato e 500 mmol.L-1 de NaCl, pH 7,4). Para análise
da indução da proteína, as amostras (controle e induzida) foram diluídas em
tampão de carregamento de amostra em SDS-PAGE 1X (Tris-HCl 12 mmol.L-1
pH 6,8, glicerol 5%, SDS 0,4%, 2-mercaptoetanol 2 mmol.L-1 e azul de
bromofenol 0,02%) e aquecidas à 95 ºC durante 5 min e aplicadas em gel SDSPAGE 15% como descrito por Laemmli (1970). A voltagem aplicada para
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corrida foi de 150 V por 2 h, no tampão de corrida (Tris-HCl 25 mmol.L-1, glicina
200 mmol.mL-1, EDTA 1 mmol.mL-1 e SDS 3,5 mmol.mL-1) e, ao final, o gel foi
corado com azul de comassie coloidal por 16 h e descorado para verificação da
expressão.
Para a purificação dos domínios inibidor e catalítico da proteína
recombinante, os pellets foram ressuspendidos em tampão de lise (50 mmol de
tampão fosfato e 300 mmol de NaCl, 40 μl de Nonided-P-40 e 50 μl de lisozima
10 mg.mL-1 para a concentração final de 0,01 mg.mL-1) e mantidos em
temperatura ambiente por 1 h. Em seguida, as células foram sonicadas com 8
pulsos de 30 s com amplitude de 70% em Ultrasonic (GEX 130, 130W) e
centrifugadas à 11.000 g por 20 min. A fração insolúvel (corpos de inclusão) foi
ressuspendida com tampão de equilíbrio contendo 6 mol de uréia e incubada
por 30 min à temperatura ambiente para solubilização dos corpos de inclusão.
A proteína foi purificada através de cromatografia de afinidade em coluna de
níquel com HisTrap FF Crude (GeHealthCare), de acordo com as instruções do
fabricante, em HPLC Äkta (GeHealthCare).

3.4 Efeito da TcCYSPR04 (domínio inibidor) sobre a papaína

A proteína recombinante, domínio inibidor, purificada foi dialisada contra
tampão fostato10 mmol.L-1, pH 6,0 para remover sais e agentes desnaturantes
como uréia e, em seguida, empregada em testes de inibição de papaína. As
reações com volume de 50 µL, contendo quantidades crescentes da proteína
purificada e 2.5 µg.mL-1 de papaína foram incubadas, por 20 min à 37 oC na
presença de tampão fosfato 100 mmol.L-1 pH 6,0, EDTA 2 mmol.L-1 e βmercaptoetanol 10 mmol.L-1. Em seguida, adicionou-se 250 µL de BApNA 1,2
mmol.L-1, preparado em tampão de reação e foi mantido à 37°C. A atividade
residual de papaína foi monitorada por 1 h a cada 5 min à 410 nm no
espectrofotômetro de microplacas Vesamax com o programa SoftmaxPro 4.8
(Molecular devices). Para gerar o gráfico, a atividade de papaína na ausência
de CYSPR04 foi atribuído 100 % e foi usada como referência para o cálculo
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das atividades na presença das quantidades crescentes do domínio inibidor
recombinante.

3.5 Produção de anticorpo

3.5.1 Obtenção de antissoro

O imunógeno utilizado para imunização de coelhos foi a proteína
recombinante

TcCYSPR04.

Foram

feitas

três

imunizações,

com

aproximadamente 700 µg, 500 µg e 350 µg de proteína, em intervalos de 20
dias. Para a primeira imunização, a solução de proteína foi homogeneizada
com igual volume de adjuvante “Freund‟s” completo (GIBCO/BRL) e para as
imunizações posteriores, foi utilizado o adjuvante “Freund‟s” incompleto
(GIBCO/BRL). As imunizações foram feitas por meio de injeções aplicadas nos
músculos posteriores das patas traseiras do animal. O soro normal (controle)
foi coletado antes da primeira imunização e as frações de antisoro foram
coletadas a cada 20 dias a partir da segunda imunização. As coletas foram
feitas por pequenas incisões em vasos sanguíneos marginais da orelha do
coelho. As frações de antissoro foram testadas por meio de “immunoblottings”.

3.5.2 Purificação de anticorpos monoespecíficos por afinidade ao
antígeno

Anticorpos monoespecíficos foram imunopurificados por afinidade
utilizando a proteína produzida em E. coli. A proteína recombinante, foi
imobilizada em membrana de nitrocelulose (20 cm2 de membrana saturada
com a CYSPr04 recombinante). A membrana foi, subsequentemente, incubada
por 12 h com 50 mL do soro de melhor título (na diluição de 1:50 v/v) em TBS-T
(Tris-HCl 10 mmol.L-1 pH 7,6, NaCl 140 mmolL-1 e Tween 20 0,1% v/v). As
ligações inespecíficas foram removidas, mediante três lavagens de 15 min
cada com TBS-T. Em seguida, anticorpos monoespecíficos para TcCYSPR04
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foram eluídos com 60 mL de glicina 100 mmol.L-1 pH 2,9, durante incubação
por 1 h. Após adição de 10 mL de TBS-T 10X, o pH da solução foi ajustado
para 7,6 com NaOH, e o volume da solução de anticorpos completado para 100
mL. Os anticorpos específicos mantidos em TBS-T e azida sódica 0,02% foram
armazenados à 40C.

3.6 Dot blot

O lisado de um extrato celular de E. coli expressando a TcCYSPR04
recombinante foi quantificado por Bradford (1976), utilizando albumina sérica
bovina (BSA) como padrão. Em seguida, foi preparado uma diluição seriada do
lisado de 16 μg.μL-1 até 0,125μg.μL-1. Volumes iguais de cada diluição do
extrato foram imobilizados em membrana de nitrocelulose em 6 réplicas. A
membrana foi bloqueada com 50 mL de leite em pó molico desnatado à 2,5 %
em TBS-T 1X (Coloque a composição do tampão) por 30 min. A membrana foi
lavada uma vez, por 15 min sob agitação, com TBS-T 1X . As 6 réplicas foram
separadas em 2 grupos que foram tratados por 1 h sob agitação com soro préimunizado e soro imunizado, ambos diluídos 1:1000, 1:2000 e 1:4000 vezes.
Após, a membrana foi lavada 3 vezes, por 15 min sob agitação, com TBS-T1X
e incubada por 1 h com anticorpo secundário (Anti-IgG de coelho conjugado
com fosfatase alcalina, Zimed) diluído 1:10000. A atividade da fosfatase
alcalina foi detectada usando-se o sistema de detecção NBT/BCIP (azul de
nitrotetrazólio/5-bromo-4-cloro-indolilfosfato) (GIBCO/BRL).

3.7 Extração de proteínas de folhas de T. cacao

Primórdios foliares de cacau da variedade Catongo (plântulas com 20
dias após plantio), foram inoculados com uma suspensão contendo 75.000
basidiósporos x mL-1 de M. perniciosa (NYASSÉ et al., 1995) ou com água
(controle), mantidas em casa de vegetação e coletadas em diferentes estágios
de desenvolvimento: folhas com até 10 dias após inoculação (DAI)(E1), folhas
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jovens com 10 a 25 DAI (E2) e folhas maduras com mais de 35 DAI (E3) e em
início de necrose. Também foram coletadas folhas infectadas e não infectadas
e; folhas jovens sem lesões aparentes, folhas senescentes (com aspecto
clorótico) e vassoura verde, plantas mantidas no campo (cabruca da UESC). A
extração de proteínas foi feita de acordo com a metodologia de Pirovani et al.
(2008).
As proteínas do fluido apoplástico de T. cacao das variedades Catongo e
TSH1188 também foram extraídas de acordo com a metodologia descrita por
Pirovani et al. (2008).
Após a extração, as proteínas foram ressuspensas em tampão de
carregamento de amostras em gel SDS-PAGE e dosadas com o 2D-Quant Kit
(GeHealthCare), de acordo com as recomendações do fabricante.
Para os ensaios de indução de necrose, utilizando NEP, afim de
observar a presença de cisteíno-protease, plantas de tabaco (Nicotiana
tabacum) foram obtidas a partir de sementes de plantas selvagens cultivadas
em casa de vegetação foram introduzidas no laboratório de cultura de tecidos
da UESC para cultivo in vitro. Sob condições assépticas, foram esterilizadas
utilizando-se uma solução de álcool etílico 70% v/v por um minuto, e solução
de hipoclorito de sódio 2% v/v por 2 minutos, seguido por três lavagens com
água milli-Q autoclavada de 10 minutos cada. Posteriormente, as sementes
foram germinadas em recipiente Magenta® (Sigma Chemical Company, EUA),
em meio de cultura MS-0 (MURASHIGUE SKOOG, 1962) acrescido de
vitaminas de Nitsch (Nitsch, 1969) e inusitol 0,01%, solidificado em ágar 8 g l -1.
Mantidas em sala de crescimento a 25± 2 ºC, com fotoperíodo de 16:8 h
(luz:escuro) e 35 μmol fótons m-2 s-1 por um período de 30 dias, até a
germinação completa.
As folhas de tabaco foram inculadas com uma solução contendo
10µg.mL-1 de NEP. Proteínas totais foram extraídas de folhas coletadas nos
tempos de 0 (controle), 24, 36, 48, 60 e 72 horas após inoculação (Villela-Dias,
artigo em preparação)
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3.8 Western blot
Um total de 5 µg de proteína de cada amostra foi submetida a
eletroforese em SDS-PAGE 15%. As eletroforeses foram realizadas como
descrito por Laemmli (1970). Após a corrida, as amostras foram transferidas
para membrana de nitrocelulose no sistema de transferência Mini Protean II Xi
Cell (BIORAD), sob instruções do fabricante. A transferência foi feita durante 1
h à 260 mA. A membrana foi bloqueada com 50 mL de leite em pó molico
desnatado à 2,5 % em TBS-T 1X, por 30 min à temperatura ambiente. Em
seguida, a membrana foi lavada uma vez por 15 min sob agitação, com TBS-T
1X e incubada por 1 hora com o antissoro diluído 1:4000 em TBS-T 1X ou com
o anticorpo monoespecífico. A membrana foi novamente lavada 3 vezes, por 15
min sob agitação, com TBS-T 1X e incubada por 1 h com o anticorpo
secundário [Anti-IgG de coelho conjugado com fosfatase alcalina (Zimed)]
diluído 1:10000.A reação de revelação foi realizada com o sistema de detecção
NBT/BCIP (azul de nitrotetrazólio/5-bromo-4-cloro-indolilfosfato) (GIBCO/BRL).
A reação foi encerrada por meio de enxágues da membrana em água.

3.9 Captura de protease
A captura foi realizada de acordo com Pirovani et al. (2010), com
adaptações. Uma massa de 0,03 g da resina sefarose-CNBr ativada
(GeHealthCare) foi lavada 5 vezes com 200 µL de HCl 1 mmol.L-1, e 1 vez com
200 µL de tampão de acoplamento (bicarbonato de sódio 100 mmol.L-1, pH
8,3). O acoplamento foi feito usando 2 mg de cistatina recombiante (TcCYS4 e
TcCYS3), previamente clonadas em nosso laboratório por Pirovani et al.
(2010), e incubada com a resina por 16 h sob suave agitação. O excesso de
ligante

foi

lavado

com

5

volumes

de

tampão

de

acoplamento

(aproximadamente 500 µL). Em seguida, foi lavada para bloqueio com 1 mL de
Tris-HCl 100 mmol.L-1 pH 8,0, por 2 h sob suave agitação e alternadamente
lavada 5 vezes com 300 µL de tampão acetato de sódio pH 4,0 e 300 µL de
Tris-HCl pH 8,0. Para iniciar a captura, a resina foi equilibrada com tampão de
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atividade de proteases (tampão fosfato 500 mmol.L-1 pH 5,0 e EDTA 10
mmol.L-1, 2-mercaptoetanol 50 mmol.L-1). Depois disso, a resina foi incubada
com 2 mL de extrato protéico total (a ~1 mg.mL-1) de folhas de T. cacao 16 h e
o excesso foi removido por 5 lavagens com tampão de atividade de protease.
As proteases capturadas foram eluídas com 1mL de glicina 50 mmol.L-1 pH 2.9,
por 5 min e equilibrada com igual volume de Tris-Base 10 mmol.L-1.

3.10 Aplicação das amostras no nanoESI-Q-TOF e identificação de
protease

As proteases capturadas foram misturadas com NH4HCO3 a 25 mmol.L-1
e digeridas com 75 ng de tripsina, mantidos à 37 ºC por 12 h. As amostras
foram concentradas a vácuo em Concentrator 5301 (Eppendorf) até atingir o
volume entre 10 e 15 µL. Os peptídeos foram resolvidos por cromatografia de
fase-reversa no nanoAcquity UPLC (WATERS) em duas colunas C18, sendo a
primeira uma coluna „„trapping‟‟ de 5 µm, 180 µm x 20 mm e a segunda de 1,7
µm 100 µm x 100 mm, sob um fluxo de 0,6 µL.min-1 em uma corrida de 50
minutos, onde foram coletados 4 µL de cada amostra. Os peptídeos foram
separados de acordo com um gradiente de acetonitrila, sendo 1 % até 1 min,
de 1 % a 50 % em 40 min, de 50 % a 85 % em 5 min, mantendo-se nessa
concentração por mais 2 min, voltando à concentração de 1 % em 1 min e
permanecendo nessa condição por 2 min, totalizando 51 min de corrida. Os
peptídeos separados foram ionizados em um capilar sob voltagem de 3000 V
no Micromass Q-TOFmicro (WATERS), fragmentados no modo positivo com
seleção da intensidade relativa mínima de 10 counts, sendo analisados os 3
íons mais intensos por cada varredura de 1 s, com energia de colisão variando
entre 20 e 95 eV de acordo com a relação massa/carga (m/z) dos peptídeos.
Os espectros foram analisados pelo programa ProteinLynx Global Server 4.2
(WATERS), sendo comparados com o banco de dados do T. cacao,
configurados para digestão tríptica, com 1 sítio de clivagem perdida, erro
tolerante de 30 ppm e tolerância para erro de massa igual a 0,3 Da. Os
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peptídeos gerados por MS/MS foram utilizados em buscas nos banco de dados
de T. cacao do CIRAD e MARS

3.11 Detecção de proteases ativas e atividade de colagenase

Para análise qualitativa das proteases capturadas foi feito eletroforese em
gel SDS-PAGE 15% e Anfolina-PAGE 7%, em seguida, foi feito um gel de
cobertura de acrilamida 8% contendo 0.1% de gelatina (MICHAUD, 1998) em
tampão de atividade de protease (descrito no item 3.9). O gel de cobertura foi
mantido em contato com o gel de corrida por 12 h e, em seguida, submetida à
coloração com azul de coomassie coloidal 0.01 %.

3.12 Modelagem

Para construção de estruturas tridimensionais da TcCYSPR04 foram
feitas buscas de estruturas resolvidas por cristalografia de raio-x ou RMN com
a

utilização

dos

algoritmos

Blastp

e

PSI-Blast

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (ALTSCHUL et al., 1997), utilizando a
matriz de alinhamento Blossum62 (HENIKOFF; HENIKOFF, 1992). A busca por
moldes foi configurada para utilizar apenas o banco de dados do PDB
(http://www.pdb.org/), o qual detém todas as estruturas tridimensionais de
proteínas a partir de dados de cristalografia de raio-X ou por RMN já
publicadas. Para a construção dos modelos foram considerados apenas
aqueles com identidade acima de 40% e E-value inferior a e-10-5. A verificação
de motivos (motifs) sequenciais pertencentes ao sítio ativo das moléculas,
assim como a família protéica, foram também levados em consideração na
escolha dos moldes.
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3.12.1 Alinhamento com os moldes

Em seguida, à seleção dos moldes as sequências de TcCYSPR04 e
TcCYS4 foram alinhadas com as sequências de aa dos respectivos moldes
selecionados utilizando o clustal w2 com o objetivo de se identificar os motivos
sequenciais específicos de cada proteína alvo e verificar a qualidade do
alinhamento em escalas de cores.

3.12.2 Predição da estrutura secundária

Para fins de confirmação dos moldes foi utilizado o software PSIPREDGenThreader (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/psiform.html) (BRYSON et al.;
JONES, 1999a; 1999b; MCGUFFIN; JONES, 2003), capaz de predizer a
estrutura secundária dos modelos da cisteíno-protease e da cistatina e, ao
mesmo tempo, identificar prováveis moldes e compará-los com um banco de
dados de estruturas.

3.12.3 Construção dos modelos tridimensionais

Dois modelos tridimensionais foram gerados utilizando o servidor do
Swiss-Model através do software SwissPdb Viewer v.3.7 (GUEX; PEITSCH,
1997; GUEX; PEITSCH; SCHWEDE, 2009), baseado em alinhamento
estrutural e satisfação de restrições espaciais.
A utilização desse software consistiu em três etapas básicas:
Visualização dos moldes, alinhamento estrutural dos moldes com as
sequências-alvo e envio para o servidor do Swiss-Model para realização do
processo de modelagem automática (SCHWEDE et al., 2003). Para o primeiro
modelo de cisteíno-protease e da cistatina, primeiramente, fez-se a entrada do
arquivo-molde em formato PDB com a sua posterior visualização. Em seguida,
a sequência-alvo em formato FASTA foi lida, posteriormente a rotina fit
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alignment da sequência alvo com o molde foi realizada, a fim de gerar um
alinhamento estrutural entre as duas sequências. Após os alinhamentos terem
sido verificados a fim de identificar as regiões pertencentes aos motivos
sequenciais de cada molécula, as sequências alinhadas com seus respectivos
moldes foram submetidas ao servidor do Swiss-Model. O segundo modelo para
a enzima madura de TcCYSPR04_DC foi feito utilizando MODELLER 9v8 que
implementa estruturas de modelagem comparativa de proteínas por satisfação
de restrições espaciais.

3.12.4 Validação das estruturas tridimensionais

As estruturas iniciais obtidas através de modelagem por homologia,
foram submetidas ao processo de validação, utilizando os programas
PROCHECK 3.4 (LASKOWSKI et al., 1993) e ANOLEA (Atomic Non-Local
Environment Assessment) (MELO; FEYTMANS, 1997; MELO et al., 1997;
MELO; FEYTMANS, 1998).
A validação através do PROCHECK permitiu tanto a verificação da
qualidade estereoquímica das estruturas dos modelos, comparando-os com
outras estruturas bem refinadas a uma resolução de 2.0 Å, quanto à análise
resíduo a resíduo dessas estruturas. Nessas análises foram gerados tanto
gráficos

de

Ramachandran

(RAMACHANDRAN;

RAMAKRISHNAN;

SASISEKHARAN, 1963) como outros gráficos para a validação por resíduo da
estrutura 3D, gráficos representando os ângulos de torção chi1 e chi2 para
todos os resíduos, planaridade das ligações peptídicas, má interação entre os
átomos não-ligados, energia de ligação de hidrogênio na cadeia principal, e
propriedades das cadeias laterais (LASKOWSKI et al., 1994).
Através da validação pelo servidor ANOLEA, disponibilizado pelo
servidor do Swiss-Model no endereço http://swissmodel.expasy.org/anolea/,
foram calculados os valores de energia total das cadeias protéicas dos
modelos da cisteíno-protease preproenzima (TcCYSPR04_DI+DC), cisteíno42

protease madura (TcCYSPR04_DC) e cistatina (TcCYS4). Esse software
avaliou o ambiente não-local de cada átomo pesado dessas moléculas. A
energia da interação de cada par de átomos em seu ambiente não-local foi
calculada através da força potencial dependente de distância, dentro de um
raio de 7 Å para cada aminoácido, a qual foi comparada com um banco de
dados de 147 cadeias protéicas não-redundantes, com uma identidade
sequencial acima de 25 % e obtidas a partir de cristalografia de raio-X com
resolução inferior a 3 Å. Os resultados geraram pontuações para cada
aminoácido, que foram demonstradas graficamente (MELO et al., 1997).
Para efeitos de comparação, os modelos finais, após os processos de
refinamento e Dinâmica Molecular, também foram submetidos aos programas
de validação descritos acima.

3.12.5 Refinamento e dinâmica molecular

Nessa etapa, foi utilizado o AMBER, que é um pacote de softwares para
realização de otimização e dinâmica molecular de biomoléculas, proteínas e
sistemas bioorgânicos. O programa tLEaP (SCHAFMEISTER et al., 1995) foi
utilizado para gerar os arquivos de topologia e neutralização das cargas dos
modelos iniciais das cisteíno-protease nas formas de preproenzima e enzima
madura e da cistatina inibidor natural de cisteíno-protease. Esses arquivos
foram utilizados como entrada nos programas de refinamento e dinâmica
molecular.
Após a neutralização de cada proteína, foi determinada a distância das
interações de van der Walls para átomos não-ligados (cutoff) a ser utilizada nos
cálculos de refinamento e dinâmica molecular. A determinação dos valores de
cutoff é importante para o ajuste e/ou diminuição do custo computacional
(tempo de processamento e memória), e isto não se traduz, necessariamente,
em uma alteração significativa na geometria da molécula durante o processo
de refinamento. Para isso, variou-se o valor de cutoff entre 3 a 20 Å através de
cálculos single point utilizando-se o campo de força MM3 do BIOMEDCACHE
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6.1 (FUJITSU, 1995). O processo de refinamento dos modelos inicias foi
realizado

através do

programa

SANDER

(PEARLMAN et al., 1995)

Primeiramente, as moléculas iniciais foram submetidas a uma minimização
prévia, que consistiu em encontrar a melhor conformação de cada molécula na
superfície de energia potencial através dos algoritmos Steepest Descent e,
posteriormente, Gradiente Conjugado. Esse processo utilizou os seguintes
parâmetros: a) imin = 1, realiza a otimização da estrutura; b) maxcyc = 200,
número máximo de ciclos; c) ncyc = 100, números de ciclos necessários para a
mudança de Steeptest Descent para Gradiente Conjugado; d) cut = 14, valor
de cutoff; e) ntb = 0, manter volume constante; f) igb = 0, não incluir modelo de
solvatação. Em seguida foram realizados cálculos de dinâmica molecular (DM)
através de uma simulação na qual as moléculas foram aquecidas à 300 K, por
300 ps, gerando cerca de 5000 estruturas diferentes pelo AMBER 8 (WEINER
et al., 1984; WEINER et al., 1986), que foi atualizado para AMBER10. As
conformações de menor energia, foram submetidas novamente ao processo de
dinâmica descrito anteriormente, a fim de obter os modelos finais. Após nova
validação nos softwares PROCHECK e ANOLEA.
Todos os cálculos de refinamento e dinâmica molecular utilizaram a
constante de Coulombic padrão do AMBER (edmeth = 1).
Através dos arquivos de trajetória de cada dinâmica (mdcrd), foram
obtidos dados necessários para confecção de gráficos RMS vs. tempo,
utilizando-se a rotina ptraj do Amber 10.
A visualização de todas as etapas foi feita utilizando o software PyMol
3.0. Todos os softwares utilizados são gratuitos, estão disponíveis na internet e
foram instalados em computador tipo notebook IBM ThinkPad modelo T60 em
ambiente Windows XP. Exceto AMBER 10, instalado em servidor Linux na
Universidade Estadual de Feira de Santana, no laboratório LAPEM.
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3.12.6 Docking

Usando o ClusPro 2.0 web Server que é uma plataforma servidor
baseado no DOT

e no ZDOCK (COMEAU et al., 2004) foi feito upload do

arquivo .pdb do ligante TcCYS4 – (cistatina – inibidor de protease) e do
receptor TcCYSPR04_DC (cisteíno-protease na estrutura de forma ativa).
Também foi feito docking utilizando o modelo TcCYSPR04_DI+DC como
receptor e a TcCYS4 como ligante. Um terceiro docking foi feito utilizando
como receptor a catepsina H resolvida por cristalografia de raio-x complexada
com estefina. Porém, para o processo de docking, a estefina foi retirada e
substituída pelo modelo da cistatina TcCYS4. Para o processo de docking as
conformaçoes inicias foram geradas usando o programa de encaixe DOT. A
triagem inicial buscando complementariedade de superfície, gerou 1010
possíveis conformações, das quais 20.000 foram filtradas usando os filtros de
desolvatação e eletrostática.
Os

potenciais eletrostáticos e de dessolvatação foram usados

independentemente para gerar os complexos, como também foram gerados
complexos intermediários. A energia livre de dessolvatação foi calculada
usando o potencial de contato atômico – ACP (ZHANG et al., 1997). A
interação eletrostática foi obtida pelo potencial simples de Coulombic com a
distância dependente dielétrica de 4r. Das 20.000 estruturas, 2.000 foram
selecionadas de acordo com o seguinte critério: ¼ das estruturas com baixo
valor de energia livre de desolvatação; e ¾ das estruturas com baixo valor de
energia eletrostática. A razão para isso é que a eletrostática é mais altamente
sensível a perturbações, que a ACP. Um cluster foi feito então para selecionar
e classificar os complexos ancorados (docados) que têm o maior número de
vizinhos dentro de um determinado raio de cluster fixo ≤ 10 Å C-α RMSD. Em
seguida, os complexos foram submetidos ao ajustamento (straightforward) em
300 passos de fixação do arcabouço, minimizaçao de van der waals usando
CHARMM (BROOKS et al., 1983) para remover um potencial conflito entre as
cadeias laterais.
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Um total de 70.000 rotações do ligante (TcCYS4) em relação ao receptor
(TcCYSPR04_DC) foram feitas e, para cada rotação, foi feita translocação
(transferir/mudar de posição) do ligante em x, y, z eixos em relação ao
receptor. A tradução com a melhor pontuação de cada rotação foi selecionada>
Então, das 70.000 rotações, foram escolhidas 1.000 combinações de
translação/rotação que possuíam menor escore, em seguida foi feito um
agrupamento das posições de 1.000 ligantes utilizandos num raio de 9 Å
RMSD C-α. As análises rodaram no servidor utilizando 16 processadores IBM
pSeries690 cada um com 1.3 GBz e compartilhando 32 GB de memória.
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4. RESULTADOS

4.1 Avaliação quantitativa e classificação de proteases no genoma do
cacau – banco de dados MARS

A partir de 24.958 (71,3%) genes de cacau com homólogos identificados
no genoma de A. thaliana (www.cacaogenomedb.org), foi possível identificar
cerca de 370 proteases no genoma de cacau. A Figura 8 apresenta a
distribuição das proteases de cacau dentro das 5 classes de proteases
reconhecidas pelo KEGG.

Figura 8. Proteases de cacau identificados por BLAST no banco genômico do T. cacao e
distribuição nas cinco classes.
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4.2. Gene de CysPR04 identificado na biblioteca da interação T. cacao –
M. perniciosa de Gesteira et al. (2007)

4.2.1 Análise da sequência de CysPR04
Para fazer uma análise do gene de cisteíno-protease e verificar as
possíveis frames de leitura, a sequência de CysPR04 (Figura 9A) foi submetida
ao software ORF Finder. A frame +1 foi selecionada por ser a maior dentre as
identificadas pelo programa, contendo 516 PB que prediz uma proteína de 171
aa, codificados pela sequência da base 178 a 693 (Figura 9B e C). As
sequências das frames -1, -2 e -3 (Figura 9B) foram desconsideradas já que
trata-se de uma biblioteca de cDNA direcional, propagado no vetor pDNAR-Lib
(Clontech).
A sequência protéica predita foi submetida ao BlastP buscando
similaridade com proteínas nos vários bancos de dados. Foram encontradas
várias sequências com significância estatística, comprovando a existência de
similaridade da sequência de aminoácidos predita com sequências de
proteínas de outros organismos (Figura 10). Houve maior similaridade com
uma cisteíno-protease de Citrus sinensis (Figura 10, destaque em vermelho).

48

Figura 9. Análise da sequência de CysPR04. A – Sequência da cisteíno-protease de cacau
(TcCYSPR04) de 1.365 pb, contendo uma ORF de 516 pb (em destaque vermelho mais azul).
Em vermelho, uma sequência de 60 pb que codifica um peptídeo sinal. B – Análise da
CysPR04 pelo programa ORF Finder. A sequência com frame +1 foi a considerada para
análise, possuindo 516 nucleotídeo (171 aminoácido). C – Sequência relacionada com a frame
+1 com 519 nucleotídeos (do 178 a 693) e uma proteína predita de 171 aa.
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Figura 10. Resultados da busca por Blast em banco de dados públicos utilizando a sequência
da proteína TcCYSPR04. Sequências com significância estatística mostradas após a
submissão da proteína predita TcCYSPR04 ao programa BlastP (database nr). Houve maior
similaridade com uma sequência de uma cisteíno-protease de Citrus sinensis (e-value 2e-49;
quadro vermelho).

4.2.2. Expressão da proteína TcCysPR04 em bactéria

Com a finalidade de produzir a proteína TcCysPR04, por meio de
expressão em bactéria, primers específicos foram desenhados, visando a
clonagem de um fragmento no vetor de expressão pET-28a. Inicialmente, com
o programa NEB cutter, verificou-se quais sítios específicos havia na sequência
codificadora da proteína TcCysPR04 (Figura 11). A partir deste dado, os
primers foram desenhados contendo sítios de clivagem diferentes dos sítios
encontrados dentro da sequência de interesse, mas compatíveis com os sítios
de restrição presentes no múltiplo sítio de clonagem do vetor pET-28a. As
características dos primers são descritas na Tabela 3. Assim, os primers SPS
forward e reverse contêm os sítios BamHI e SalI, respectivamente.
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Figura 11. Mapa físico de restrição confeccionado com o programa NEB cutter. Vários sítios de
restrição foram encontrados. O objetivo foi selecionar sítios que não se encontram na
sequência e se encontram no múltiplo sítio de clonagem do vetor pET-28a.

O gene CysPR04 foi amplificado a partir do clone da biblioteca de ESTs
(GESTEIRA et al., 2007) utilizando os primers SPS (Tabela 3). O produto de
amplificação mais abundante visualizado no gel apresenta o tamanho esperado
de 533 pb (Figura 12).

Figura 12. Amplificação do gene CysPR04. 1: marcador molecular 1Kb (invitrogen); 2: produto
de amplificação (seta: 533 pb).

O plasmídeo recombinante obtido da ligação do fragmento de 533 pb no
vetor pET28a foi empregado na transformação de células competentes de E.
coli BL21 (DE3). Os quatro transformantes testados por PCR com os primers
específicos para CysPR04 mostraram a presença do inserto (Figura 13).
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Figura 13. Avaliação da transformação das células BL21 (DE3). 1: marcador molecular. 2 – 5:
amplificação por PCR de quatro colônias positivas (brancas – teste negativo de betagalactosidase) aleatórias contendo os insertos de interesse.

A proteína TcCYSPR04 foi expressa na fração insolúvel do extrato
bacteriano

e

purificada

por

cromatografia

de

afinidade

com

alta

homogeneidade, a partir da solubilização dos corpos de inclusão com uréia a
6M, conforme mostrado na Figura 14.

Figura 14. TcCYSPR04_DI+DC após expressão e purificação Gel SDS-PAGE15 %. 1: 2 μL de
proteína purificada.

4.2.3 Efeito da TcCYSPR04 (domínio inibidor) sobre a papaína

As análises realizadas permitiram identificar que o gene de TcCysPR04
da biblioteca de Gesteira et al. (2007), codifica somente o domínio inibidor da
proteína, ou seja, os primeiros 171 aa. Desta forma, a proteína recombinante
produzida com o vetor de expressão pET28a, na estirpe BL21 (DE3),
corresponde apenas ao domínio inibitório completo da protease. Assim,
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denominamos esta proteína recombinante de TcCYSPR04_DI. Por isso, uma
vez que a cisteíno-protease identificada é do tipo papaína, a proteína
recombinante foi testada quanto a uma possível inibição da atividade
proteolítica da papaína comercial (Figura 15). Nenhum efeito inibitório foi
encontrado mesmo para as maiores concentrações de TcCYSPR04_DI
utilizadas nos ensaios.

Figura 15. Efeito da CysPR04 recombinante sobre a atividade de papaína. As barras verticais
correspondem ao desvio padrão das médias de três leituras independentes.

4.3 Gene de CysPR04 identificado no banco de ESTs do CIRAD e no
genoma do cacau da MARS

4.3.1 Análise da sequência de CysPR04

Uma análise por meio de BLAST, usando a sequência aminoacídica da
cisteíno-protease, TcCYSPR04 de Gesteira et al. (2007), contra o banco de
dados do CIRAD, foram identificados 54 contigs e 42 sequências simples, com
valor e menor que 8ex10-4. Quatro contigs mais longos, contendo a ORF
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completa, foram selecionados desse conjunto de dados e agrupados com a
sequência da TcCYSPR04 da biblioteca da interação cacau – M. perniciosa
utilizando o ClustalW. O filograma mostrou que as sequências dos contigs de
CYSPR04 do CIRAD agrupam entre si com distâncias genética inferiores a
0,0069. Já a sequência da CysPR04 de Gesteira et al. (2007) agrupa com as
demais com uma distância de 0,539 (Figura 16).

Figura 16. Filograma obtido a partir do alinhamento de quatro contigs que codificam CYSPR04
identificados no banco de dados do CIRAD e uma sequência de CYSPR04 da biblioteca de
cDNA de Gesteira et al, 2007. As distâncias genéticas em uma escala arbitrária de 0 a 1, foi
atribuída pelo ClustalW e estão expressas a frente do nome de cada sequência.

O alinhamento das cinco sequências mostrou que CYSPR04 de Gesteira
et al. (2007) apresenta identidade de 45 % (escore) com as sequências obtidas
do CIRAD. Em contraste, as quatro sequências de CYSPR04 do CIRAD
apresentam elevada identidade, com escore de 98 e 99 % (Tabela 5). O
alinhamento entre CYSPR04 de Gesteira et al. (2007) e o CL83contig1 do
CIRAD evidenciou elevada identidade da extremidade 5´ da ORF até a região
central (Figura 17).
O BLAST da sequência do CL83contig1 contra o NCBI, evidenciou a
homologia da mesma com outras cisteíno-proteases de outras plantas. A maior
similaridade foi com uma cisteíno-protease de Citrus (Figura 18A). A análise no
OFR Finder identificou, na janela de leitura +2, uma ORF com 1071 pares de
bases (Figura 18B), ou seja, aproximadamente o dobro da extensão da ORF
identificada para a CYSPr04 de Gesteira et al. (2007).
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Tabela 5. Porcentagem (escore) de identidade entre 5 sequências de TcCYSPR04 de cacau.
Seq. A

Nome

Comprimento
(nt)

Seq. B

Nome

Comprimento
(nt)

Escore
(%)

1

Gesteira_et_al

1188

2

CL82Contig1

1371

45

1

Gesteira_et_al

1188

3

CL83Contig1

1450

45

1

Gesteira_et_al

1188

4

CL30Contig1

1376

45

1

Gesteira_et_al

1188

5

CL48Contig1

1386

45

2

CL82Contig1

1371

3

CL83Contig1

1450

98

2

CL82Contig1

1371

4

CL30Contig1

1376

98

2

CL82Contig1

1371

5

CL48Contig1

1386

98

3

CL83Contig1

1450

4

CL30Contig1

1376

99

3

CL83Contig1

1450

5

CL48Contig1

1386

99

4

CL30Contig1

1376

5

CL48Contig1

1386

99

Figura 17. Alinhamento entre a proteína codificada pelo gene TcCysPR04 de Gesteira et al.
(2007) e a cisteíno-protease do contig CL83contig1 do CIRAD.
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Figura 18. Análise da sequência de CYSPR04 no BlastP e ORF finder. A – A sequência da
cisteíno-protease de cacau (CYSPR04) apresenta similaridade com outras proteases. B –
Análise da CYSPR04 do CIRAD pelo programa ORF Finder. A sequência com frame +2 foi a
escolhida para análise, possuindo 1068pb.

Os domínios funcionais da proteína foram mapeados através de análise
realizada com o Pfam. Um domínio inibitório do tipo I29 característico de
proteases foi identificado entre os aminoácidos 56 e 112 e um domínio
catalítico entre os aminoácidos 158 e 353 (Figura 19).

Figura 19. Análise de domínios funcionais da proteína. A: ilustração detalhada dos domínios da
enzima. Esquema ilustrando domínios funcionais; verde, corresponde ao domínio inibidor I29,
vermelho, corresponde ao domínio de peptidase da classe C1; os losangos em rosa mostram a
posição dos aa catalíticos.
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O peptídeo sinal na região amino terminal da proteína foi identificado
com uso dos softwares SOSUI e SignalP 3.0, que permitiu a predição do ponto
de clivagem entre os aa A19 e T20 (Figura 20A). O peptídeo sinal contém 23
aa, iniciando no segundo aminoácido, uma alanina (Ala) imediatamente após a
metionina (Met) iniciadora indo até um glutamato (E23), 4 aminoácidos após o
ponto de clivagem. A análise também permitiu predizer o tipo de estrutura
como sendo uma região transmembrana (Figura 20B), e a natureza da região
como sendo hidrofóbica (Figura 20C). Verifica-se também que a proteína como
um todo é predominantemente hidrofílica, contendo pequenos núcleos
hidrofóbicos, o que é compatível para a classe funcional das enzimas, em que
as proteínas são predominantemente globulares em meio aquoso. A análise da
sequência aminoacídica com o programa TargetP, indicou que a proteína pode
ser direcionada para o vacúolo ou para o apoplasto, conforme possíveis
modificações pós-traducionais que ocorrerem na proteína ao longo da rota
secretora. Ensaios de imunolocalização, bem como análise de proteínas do
fluido apoplástico poderão ser empregadas para certificar a localização da
proteína nos tecidos da planta.
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Figura 20. Análise de predição de peptídeo sinal. A – Predição do ponto de clivagem do
peptídeo sinal entre os AA 19 e 20 com o programa SignalP-3.0. B – Estrutura do peptídeo
sinal e comprimento. C – Perfil hidropático da região codificadora do peptídeo com o programa
SOSUI. O quadrado
em verde destaca a região hidrofóbica da extermidade amino
correspondente ao peptídeo sinal. As regiões eu que a curva em vermelho está acima da linha
Azul são hidrofóbicas e abaixo são hidrofílicas.

4.3.2 Análises de predições físico-química

A composição aminoacídica da proteína TcCYSPR04 foi sistematizada
com

o

software

ProtParam.

A

proteína
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contém

39

aa

carregados

negativamente (Asp + Glu), 30 aa carregados positivamente (Arg + Lys)
(Tabela 6) e um total de 5392 átomos. A fórmula química é da proteína é
C1739H2648N462O526S17.

Tabela 6. Composição aminoacídica da proteína TcCYSPR04 do T. cacao
Aminoácido

Quantidade

%

Aminoácido

Quantidade

%

Ala (A)

31

8,7

Leu (L)

26

7,3

Arg (R)

12

3,4

Lys (K)

18

5,1

Asn (N)

19

5,4

Met (M)

7

2,0

Asp (D)

17

4,8

Phe (F)

20

5,6

Cys (C)

10

2,8

Pro (P)

9

2,5

Gln (Q)

11

3,1

Ser (S)

29

8,2

Glu (E)

22

6,2

Thr (T)

19

5,4

Gly (G)

32

9,0

Trp (W)

7

2,0

His (H)

8

2,3

Tyr (Y)

14

3,9

Ile (I)

13

3,7

Val (V)

31

8,7

O ponto isoelétrico e a massa molecular das diferentes formas possíveis
da TcCYSPR04 está descrito na Tabela 7. O software Theoretical pI/mW foi
utilizado para estimar o ponto isoelétrico (pI) e o peso molecular (PM). A prépró-enzima (proteína inteira) com 355 aa apresentou pontos isoelétricos (pI) e
massa molecular (MW) estimadas de 5.43 e 39.0 kDa, respectivamente. A
proteína sem peptídeo sinal, a proteína madura sem o domínio inibidor com
clivagem em L138 e a proteína madura sem domínio inibidor com clivagem em
Q113 apresetaram pI e massa molecular estimadas de 5.32 e 37.0 kDa, 4.63 e
23.48 kDa e, 5.0 e 26.13 kDa, respectivamente.
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Tabela 7. Peso molecular (PM), ponto isoelétrico (pI) estimados e número de aminoáricos das
diferentes formas possíveis da proteína TcCYSPR04.
Formas da proteína

pI

PM

Nº de aminoácidos

Proteína inteira

5.43

39021.97

355 aa

Proteína sem peptídeo sinal
19
20
(clivagem entre A e T )

5.32

37036.50

335 aa

Proteína madura sem o DI
138
353
(clivagem a partir L até I )

4.63

23486.18

218 aa

Proteína madura sem o DI
113
353
(clivagem a partir do Q até I )

5.00

26130.14

243 aa

4.3.3 Análises de predição de modificações pós-traducionais (MPT)

As análises referentes a modificações pós traducionais (MPT) que
podem ocorrer em TcCYSPR04 foi realizada utilizando a sequência
aminoacídica sem o peptídeo sinal uma vez que ocorre a presença do sítio
típico de clivagem proteolítica desta sequência sinal, que deve ser clivada no
lúmem do retículo endoplasmático, não fazendo parte da proteína madura. De
acordo com a análise com o software NetPhos 2.0, a cisteíno-protease de T
cacao contém 14 sítios de fosforização sendo seis serinas, cinco treoninas e
três tirosinas (Tabela 8). A Figura 21 mostra a distribuição dos sítios de
fosforização ao longo da cadeia protéica. A ocorrência de fosforilações podem
alterar a atividade catalítica da enzima madura e reduzir o seu pI.
Os prováveis sítios de glicosilação foram identificados com o software
YinOYang. Esse programa também usa os parâmetros do NetPhos 2.0 para
predizer quais resíduos podem sofrer ambas MPT (Tabela 9, asterisco). Esses
sítios podem ser reversível e dinamicamente modificados por O-GlcNAc ou
grupos fosfato em momentos diferentes na célula. Na Figura 22, destaca-se em
vermelho os aa da posiçao 35 e 251, acima do ponto de corte para glicosilaçao
e fosforilaçao. Os aa nas posições 21, 78, 258, 270 e 330 devem sofrer apenas
glicosilação.
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Tabela 8. Aminoácidos de TcCYSPR04 em contexto provável para modificação por
fosforilação.
Serina

Treonina

Tirosina

Posição

Sequencia

Score

Posição

Sequencia

Score

Posição

Sequencia

Score

35

RHAFSFARF

0.742

1

TIFED

0.731

47

HGKTYESVE

0.600

49

KTYESVEEM

0.997

70

LIRSTNKKG

0.648

206

TEEAYPYTA

0.954

164

GKGISLSEQ

0.879

88

FADWTWEEF

0.514

313

GDDGYFKME

0.908

218

ECKFSSENV

0.770

269

NGVYTSDVC

0.558

251

VRPVSVAFE

0.860

276

VCGSTSMDV

0.514

259

EVVTSFRFY

0.792

Figura 21. Predição da posição dos sítios de fosforilação em TcCYSPR04. Azul: serina. Verde:
treonina. Vermelho: tirosina.

Tabela 7. Predição dos resíduos de aminoácidos da proteína TcCYSPR04 prováveis de sofrer
glicosilação. * indica os resíduos prováveis de sofrer glicosilação e fosforilação.
Nome da
seq.

Resíduo

O-GlcNAc

Potencial
(O-GlcNAc)

Thresh.
(1)

Thresh.
(2)

TcCysPR04
TcCysPR04
TcCysPR04
TcCysPR04
TcCysPR04
TcCysPR04
TcCysPR04

21 S
35 S*
78 T
251 S*
258 T
270 S
330

+
+
+
+
+
+
++

0,5046
0,5304
0,4828
0,5661
0,5708
0,5033
0,5657

0,4881
0,4834
0,4763
0,4807
0,4887
0,4621
0,4380

0,6083
0,6020
0,5924
0,5984
0,6092
0,5733
0,5407
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Potencial
NetPhos
(Thresh.=0,5)

YinOYang

0,742

*

0,860

*

Figura 22. Predição da posição dos sítios de glicosilação. Pontos acima da linha azul indicam a
posição do resíduos a ser glicosilado. O círculo vermelho representa a possibilidade de
glicosilação e fosforilação.

4.3.4 Clonagem das versões do gene CysPR04

O gene CysPR04 foi amplificado a partir do clone do banco de dados
ESTtik (CIRAD) utilizando os primers da Tabela 4. As bandas observadas no
gel correspondem às três versões do gene: DI, DC e proteína completa (PC),
com tamanhos de 329, 840 e 1071 pb, respectivamente (Figura 23).

Figura 23. Amplificação e purificação de fragmentos do cDNA de cisteíno-protease a partir da
biblioteca do CIRAD. DI: banda com 329 pb correspondente ao domínio inibidor de
TcCYSPR04. DC: banda com 840 pb correspondente ao domínio catalítico. PC: banda com
1071 pb correspondente a proteína completa. C-: controle negativo (mix de reação sem DNA).
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4.3.5 Expressão da proteína recombinante

TcCYSPR04_DI+DC

e

TcCYSPR04_DC

clonadas

em

vetor

de

expressão pET-28a foram induzidas por IPTG e em E.coli rosetta (DE3). A
versão da protease contendo apenas o domínio catalítico da proteína (DC)
apresentou expressão com uma banda diferencialmente expressa de
aproximandamente 27 kDa em 37°C por 4 h apenas na fração insolúvel (Figura
24 a - ETDC e FIDC), não havendo qualquer sinal de expressão na fração
solúvel (Figura 24 a - FSDC). Em 18°C por 16 h, mesmo com a concentração
de IPTG utilizada para induzir o promotor T7 variando de 0,4 mmol.L-1, 0,8
mmol.L-1 e 1 mmol.L-1, respectivamente, não houve diferença nos níveis de
expressão (Figura 24 a - A2, B2 e C2). À 15°C por 16 h, a proteína também foi
expressa (Figura 24 c - C). A versão da enzima contendo apenas o DI foi
expressa à 18°C por 16 h, de maneira semelhante ao DC, mesmo variando a
concentração de IPTG (0,4 mmol.L-1, 0,8 mmol.L-1 e 1 mmol.L-1) utilizada para
induzir o promotor T7, também não houve diferença nos níveis de expressão
(Figura 24 c - A1, B1 e C1). À 15°C, por 16 h o DI também apresentou
expressão (Figura 24 c - B). À 37°C por 4 h, o DI não apresentou expressão
(Figura 24 a - ETDI, FSDI e FIDI) o que pode significar que versão da enzima
clonada apenas com o DI, de fato, não pode ser expresso nesta temperatura,
ou nesse sistema de expressão, ou ambas as possibilidades. No entando, as
proteínas se mostraram muito estáveis à expressão em baixas temperaturas
não fazendo diferença a concentração de IPTG utilizada. A versão da enzima
na qual o gene foi clonado contendo na mesma construção, DI + DC, não
apresentou expressão em nenhuma condição, mesmo variando a concentração
de IPTG, a temperatura, ou o tempo de expressão.
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o

Figura 24. Análise da expressão de TcCYSPR04 em bactéria. a – Indução à 37 C por 4 h. Mw:
marcador de peso molecular (Fermentas). 1: extrato total induzido – domínio inibidor (ETDI). 2:
extrato total induzido – domínio catalítico (ETDC). 3: fração solúvel – domínio inibidor (FSDI). 4:
fração solúvel – domínio catalítico (FSDC) 5: fração insolúvel – domínio inibidor (FIDI). 6: fração
o
insolúvel – domínio catalítico (FIDC). b – Indução a 18 C por 16 h. 1 e 2: extrato total não
induzido (pET-28a). A: 0,4mM de IPTG. B: 0,8mM de IPTG. C: 1mM de IPTG. A1, B1 e C1:
extrato total – domínio inibidor (DI). A2, B2 e C2: extrato total – domínio catalítico (DC). A3, B3
o
e C3: extrato total – proteína completa (PC). c – Indução a 15 C por 16 h. A: pET-28a não
induzido. B: TcCYSPR04 domínio inibidor (DI). C: TcCYSPR04 domínio catalítico (DC).

4.3.5.1 Purificação da fração insolúvel de TcCYSPR04_Dc

A proteína TcCYSPR04_DC expressa na fração insolúvel do extrato
bacteriano foi purificada por cromatografia de afinidade, a partir da
solubilização dos corpos de inclusão com uréia a 6M (Figura 25).
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Figura 25. Cromatograma da purificação de TcCYSPR04_DC. A linha verde indica o gradiente
da concentração de imidazol. A linha azul indica a absorbância a 280 m. No eixo x está
indicado o volume total da purificação. No eixo y a absorbância em m da amostra e do
gradiente de imidazol. A caixa verde indica o volume de 20 ml de extrato celular. A caixa
vermelha indica a fração coletada da proteína com 150 mM de Imidazol.

4.3.5.2 Confirmação da identidade da proteína recombinante

A versão da TcCYSPR04_DC expressa teve sua identidade confirmada
por espectometria de massas após excisão da banda diferentemente expressa
no gel, com tamanho esperado para cisteíno protease. Os peptídeos que foram
identificados (Figura 26) permitiram confirmar a clonagem correta, pois
apresentaram 100 % de identidade com a sequência aminoacídica deduzida
do mesmo contig (CL83 contig 1) utilizado como molde para amplificação por
PCR e clonagem para expressão.
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Figura 26. TcCYSPR04 identificada no banco de dados do CIRAD cocoa. CL83contig 1 indica
o contig correspondente ao gene da cisteíno-protease TcCYSPR04 do T. cacao, sequenciada
pelo CIRAD. As sequências hachuradas correspondem aos peptídeos analisados pelo MS/MS
da proteína expressa em bactéria e purificada por cromatografia de afinidade correspondente
ao domínio catalítico da enzima.

4.3.6 Immunoblottings

O soro pré-imune não apresentou imunoreatividade considerável para as
proteínas de E.coli. O antissoro (soro imune) apresentou alta reatividade contra
o extrato protéico total de E.coli expressando a TcCYSPR04,uma vez que o
immunoblotting (Figura 27) revela reações para todas as concentrações
protéicas utilizadas. O antissoro também apresentou excelente título, já que foi
imunoreativo nas diluições 1:1.000, 1:2.000 e 1:4.000. A titulação ótima foi de
1:4000,

uma

vez

que

o

soro

pré-imune

não

apresentou

nenhuma

imunoreatividade contra o extrato protéico de bactéria em concentrações
inferiores a 1µg.µL-1. Para titulação, o tempo de reação também foi levado em
consideração e neste caso a revelação das membranas aconteceu em apenas
20 s (Figura 27).
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Figura 27. Dot-blot para detecção do melhor título do anticorpo. Os números à esquerda
indicam a concentração do extrato bruto lisado de E. coli expressando a TcCYSPR04
heteróloga. Os números na parte superior indicam as diluições do soro pré-imune e antissoro.

4.3.6.1 Western blot – imunodetecção de proteases em tecidos da planta
de T. cacao
A revelação do western blot mostrou bandas migração eletroforética
esperada para proteases do tipo TcCYSPR04 maduras, com massasentre 25 e
35 kDa em extratos protéicos de folhas senescentes de T. cacao (Figura 28). O
antissoro também detectou bandas peso molecular 50 kDa a 70kDa em folhas
senescentes e na fase de “vassoura verde” (Figura 28).
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Figura 28. Imunodetecção de TcCYSPR04 em extrato de proteínas de cacau em condições de
campo. 5ug de proteínas de cada amostra foi carregada no gel. Folhas jovens: sem lesões
aparentes, folhas senescentes: folhas com aspecto clorótico, vassoura-verde: folhas maduras
infectads por M. perniciosa com ausência de necrose, coletadas em campo (cabruca da
UESC). Em A, foi utilizado o anticorpo monoespecífico purificado por imunoadsorção ao
antígeno recombinante. Em B, o antisoro diluído a 1:4000.

TcCYSPR04 foi immuno detectada em tecidos de cacau, da variedade
suscetível (Catongo), inoculados com M. pernicisa nos 3 estágios da ontogenia
foliar. Uma banda com tamanho esperado (~30 kDa) para a proteína madura
apresentou-se mais intensa nos tecidos mais jovens E1 e E2, diminuindo sua
intensidade em E3. A mesma banda também foi detectada em E3, com
intensidade menor. Uma banda adicional em E3, que corresponde a fase da
doença na qual a planta está em início de necrose, também foi detectada
(Figura 29, banda indicada pela seta). A banda com tamanho esperado para a
proteína madura também foi detectada nos tecidos sadios, mas com a
intensidade aumentando com a idade do tecido (de E1 para E3). (Figura 29).
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Figura 29. Imunodetecçao de TcCYSPR04 em diferentes fases de desenvolvimento da planta
suscetível (Catongo) em casa de vegetação. Aproximadamente 5 ug de proteína de cada
amostra foicarregada no gel. E1: folhas com até 10 dias . E2: folhas com 10 a 25 dias após
inoculação (DAI). E3: folhas com mais de 35 DAI (início de necrose). “Vassoura” corresponde a
folhas em que os primórdios foram inoculadas com suspensão de basidiósporos de M.
perniciosa ( infectadas) e“sadio” corresponde a folhas em que os primórdios foram inoculados
com água (controle) de. A seta indica uma banda protéica adicional detecatada com massa
inferior a 30 kDa, detectada exclusivamente no estágio E3, correspondente à vassoura no
início de necrose.

Bandas com tamanho próximo a 50 kDa foram detectadas em fluido
apoplástico tanto de folhas sadias quanto de folhas infectados nas variedades
suscetível (catongo) e resistente (THS 1188). Para ambas variedades, as
bandas são mais intensas no tecido infectado quando comparadas ao tecido
sadio. Porém, em TSH1188 tanto infectado quanto sadio, as bandas são mais
intensas que em catongo (Figura 30). O antissoro para TcCYSPR04 detectou
bandas com peso molecular próximo à 50 kDa em folhas de tabaco tratadas
com NEP por até 72 horas após o tratamento. Também há bandas com
tamanho esperado para proteases maduras entre 25kDa e 35 kDa detectas
entre 24 e 60 h de de exposição à NEP. Em 72 horas de tratamento com NEP,
há bandas com tamanhos de 25 kDa, ~30 kDa e 35 kDa (Figura 30).
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Figura 30. Imunodeteccão de TcCYSPR04 em fluído apoplástico de T. cacao e em folhas de
tabaco tratadas com a proteína NEP recombinante. 1 – 4: nota-se bandas com massa próxima
a 50 kDa, mais intensas em tecido infectado em TSH. No mesmo tecido há uma banda com
tamanho próximo a 27 kDa. Imunodetecçao de TcCYSPR04 em folhas de tabaco inoculadas
com NEP indutora de necrose em diferentes tempos de exposição. 5 – 10: nota-se aumento da
intensidade das bandas com tamanho próximo a 35 kDa. Em 10 outras bandas com tamanhos
a partir de 25 kDa. Em todas aparecem bandas com tamanho próximo a 50 kDa.

4.3.7 Captura de protease com a cistatina imobilizada em resina

Afim de identificar as cisteíno-proteases ativas em folhas de cacau, a
cistatina TcCYS4 recombiante do T. cacao (PIROVANI et al., 2010) foi
imobilizada em resina e utilizada na captura de proteases em extratos protéicos
de uma mistura de tecidos. As proteínas capturadas foram analisadas por
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espectrometria de massas e por perfil de atividade em géis Anfolina-PAGE e
SDS-PAGE.
As sequências de cinco peptídeos obtidos por MS/MS apresentaram 100
% de identidade com cisteíno-protease de cacau TcCYSPR04 (Figura 31).

Figura 31. Identificação de cisteíno-protease capturada com cistatina imobilizada em resina de
CNBr-sefarose. As sequências hachuradas coincidem com os peptídeos identificados por
espectrometria de massa após a captura.

As cistatinas endógenas TcCYS3 e TcCYS4 detectaram proteaes ativas,
com atividade de colagenase (bandas claras). Enzimas com atividade
proteolítica degradando a gelatina do gel foram mais marcantes com tamanho
entre 25 kDa e 35 kDa e na faixa de 40 a 50 kDa, conforme análise em gel
SDS-PAGE15% (Figura 32A). Proteases com atividade de colagenase, foram
identificadas com ponto isoelétrico entre 4 e 5 em Anfolina-PAGE (Figura 32B).
A atividade em gel foi similar para as duas cistatinas (TcCYS3 e TcCYS4)
utilizadas para imobilização e captura.
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Figura 32. Detecção em gel de proteases ativas capturadas pelas cistatinas TcCYS3 e
TcCYS4 do cacau imobilizadas. A – Gel SDS-PAGE 15%, bandas claras indicam proteases
ativas de tamanho esperado entre 25 kDa e 36 kDa. B – Banda clara em faixa de pH entre 4 e
5. Após a eletroforese, um gel de cobertura contendo gelatina a 0,1 %, preparado com tampão
de atividade, foi sobreposto ao gel da eletroforese por 12 h. O gel foi corado com azul de
comassie coloidal.

4.4 Modelagem

O processo de modelagem viabilizou a obtenção de modelos de
estruturas 3D da cisteíno-protease TcCYSPR04 na forma de pré-pro-enzima e
na forma de enzima madura, bem como de de uma cistatina (TcCYS4) do T.
cacao, que é um inibidor natural de cisteíno-protease identificado por Gesteira
et al (2007) em uma biblioteca de interação T. cacao – M. perniciosa e
caracterizada bioquimicamente por Pirovani et al. (2010).

4.4.1 Moldes selecionados para construção dos modelos de cisteínoprotease

Três moldes foram utilizados para gerar os modelos, dois foram obtidos
a partir de resultados do BLASTP (8PCH-3IMA), utilizando o banco de dados
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de estruturas resolvidas do PDB e um utilizando o Swiss-Moldel (1CS8). Um
molde para a forma de pré-pró-enzima da cisteíno-protease, 1CS8.pdb; um
molde para a forma da cisteíno-protease madura, 8PCH.pdb e; um molde para
o inibidor de protease, 3IMA. A Tabela 10 mostra os dados de cada modelo em
relação ao seu molde.
Tabela 8: Estruturas tridimensionais utilizadas como molde para a modelagem da cisteínoprotease TcCYSPR04 e para a cistatina TcCYS4.

TcCYSPR04DI+DC
TcCYSPR04
TcCYS4

MOLDE

IDENTIDADE

E-VALUE

ORGANISM0

RMS (A)

1CS8

44%

1e-58

homen

3.348

8PCH
3IMA

62%
66.667%

1.20e-73
2e-28

porco
mamão

0.060
0.208

4.4.2 Alinhamento das proteínas alvo com seus respectivos moldes

As regiões conservadas foram identificadas entre a TcCYSPR04 e os
seus moldes: 1CS8 (Figura 33 ) e 8PCH (Figura 34); a partir do alinhamento
gerado pelo programa ClustalW. Neste alinhamento, foram identificados o DI
de proteases do tipo I29, o DC, regiões conservadas entre TcCYS4 e seu
molde:3IMA, e resíduos conservados para famílias de fitocistatinas, inibidores
de proteases do tipo legumina(Figura 35). A identidade entre a proteina e seus
moldes estão apresentados na tabela 10, onde pode ser visto que a versao as
proteína contem o DI+DC apresenta 44% de identidade com seu molde, a
versao contendo apenaso DC apresenta 62% de identidade com seu respectivo
molde e a cistatina apresentou 66.6% de identidade com seu molde usado na
modelagem.
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Figura 33. Alinhamento entre 1CS8 e TcCYSPR04. O quadrado verde corresponde à região do
domínio inibidor e oquadrado vermelho, à região do domínio catalítico.

Figura 34. Alinhamento entre o molde 8PCH e a TcCYSPR04 para a região conservada de
peptidase C1. O quadrado vermelho corresponde à sequência aminoacidíca da protease
madura.
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Figura 35. Alinhamento entre o molde 3IMA e TcCYS4 de cacau. O quadrado preto
corresponde ao motif conservado entre fitocistatinas. Os quadrados vermelho e azul
correspondem a resíduos de aminoácidos conservados do sítio inibidor de proteases eo
quadrado verde, ao sítio inibidor de leguminas.

4.4.3 Predição de estrutura secundária

A predição das estruturas secundárias de TcCYSPR04 e TcCYS4 foram
feitas utilizando o software PSIFRED e GOR IV. Esta análise foi muito
importante, pois ajudou a validar as informações obtidas a partir dos modelos
construídos com o MODELLER 9v8 e SPDBV, mostrados na Figura 36.
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Figura 36. A – Predição da estrutura secundaria de TcCYSPR04 a partir da sequência
completa desde o peptídeo sinal. B – Predição da estrutura secundaria de TcCYS4.
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4.4.4 Modelo tridimensional para a pré-pró-enzima da TcCYSPR04

A estrutura desta pré-pró-enzima foi obtida por modelagem automática
do Swiss-Model utilizando a sequência completa de TcCYSPR04 tendo como
molde a procatepsina L resolvida por cristalografia de raio X a uma resolução
de 2.0 Å, cujo código do PDB é 1CS8_A. O modelo gerado (Figura 37) possui
área superficial molecular de 32359.775 Å e 4562 átomos. São sete β-folhas,
nove α-hélices e 14 loops e RMS igual a 3.348. O resíduo de prolina indicado
pela seta (Figura 37 A), de acordo com a análise no PFam, é o local de
clivagem do domínio inibidor da enzima. Na Figura 37B estão destacados em
azul os aa presentes na região inibidora pertencente a categoria I29, cuja
função é bloquear a fenda catalítica da enzima.

Figura 37. Modelo de TcCYSPR04-DI+DC baseado em 1CS8_A. A – Estrutura 3D, destacando
as α-hélices (vermelho), as β-hélices (amarelo) e regiões de loop (verde), além da prolina onde
deverá ser clivado o dominio inibidor (seta). B – Domínio catalítico (verde) e domínio inibidor
sobre a fenda catalitica (azul), destacando o tipo de conformações que os aa assumem.

4.4.5 Modelo tridimensional da forma madura da TcCYSPR04

O segundo molde utilizado foi o 8PCH com 211 aa, obtido do BLASTP
contra o PDB, utilizando apenas a sequência primária da proteína que
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correspondia a região conservada do domínio de peptidase C1. O modelo tem
216 aa, cerca de 3.191 átomos totais e 1.651 átomos sem incluir os
hidrogênios. O RMS igual a 0.06 foi obtido pela sobreposiçao dos carbonos α.
A superfície da área molecular é de 22.298.707 Å. A Figura 38 apresenta a
estrutura tridimensional da proteína sem o domínio inibidor. A proteína na
forma madura contém seis folhas β, nove α-hélices e 13 loops. A Figura 38 B
apresenta a superfície eletrostática da proteína na sua forma madura. Entre as
setas é mostrado a região da fenda catalítica, que agora encontra-se exposta
ao substrato pela remoção do domínio inibidor.

Figura 38. Modelo tridimensional da proteína TcCYSPR04 na forma de enzima madura. A –
Modelo destacando os trechos em α-hélices (vermelho), folhas β (amarelo) e loops (verde). B –
Representação da superfície eletrostática da enzima madura.

Apesar de estarem distantes na sequência primária da proteína, atráves
da modelagem foi possível verificar a proximidade da Cys25 pertencente ao
domínio L da enzima e da His165 pertencente ao domínio R (Figura 39).
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25

Figura 39. Sítio catalítico de TcCYSPR04. Na tríade catalítica, em detalhes estão Cys , His
185
e Asp .

159

4.4.6 Modelo tridimensional da TcCYS4

O modelo da cistatina de cacau, um inibidor natural de cisteíno-protease,
foi obtido a partir do molde 3IMA com resolução de 2.0 Å. O modelo tem uma
superfície de área molecular de 8.092.509 Å, contém 1.254 átomos, 87 aa e um
RMS igual a 0.208. O modelo apresenta quatro folhas-β, uma conformação em
α-hélice e cinco loops (Figura 40).

Figura 40. Modelo de estrutura tridimensional da cistatina TcCYS4 de T. cacao. A α-hélice está
em vermelho, as folhas-β estão em amarelo e as alças estão em verde.
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4.4.7 Validação das estruturas tridimensionais

4.4.7.1 Validação das estruturas iniciais modelo de cisteíno-protease
(TcCYSPR04-DI+DC) baseado em 1cs8. PDB

O processo de modelagem por homologia necessita ser validado para
verificar se a cadeia principal e os aa que compõem as cadeias laterais estão
em uma posição energeticamente favorável e conformação estrutural aceitável
quando comparadas a estruturas tridimensionais resolvidas. Estes processos
de validação foram realizados utilizando os softwares PROCHECK 3.4 e
ANOLEA.
A validação do modelo usando o software PROCHECK, mostrou um
gráfico de Ramachandran (Figura 41) com 80.6 % em regiões energeticamente
permitidas, destes aa 16.3 % estão em regiões favoráveis, 1.1 % estão em
regiões generosamente favoráveis e 1.9 % em regiões não favoráveis. Pode-se
afirmar que este modelo está adequado, pois apresenta 99 % dos aa em
regiões energeticamente favoráveis.

Figura 41. Gráfico de Ramachandran gerado pelo PROCHECK, para análise da proteína
contendo o domínio inibidor e o domínio catalítico de TcCYSPR04_DI+DC. No gráfico,
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vermelho representa regiões mais favoráveis energeticamente, amarelo representa região
permitidas ou favoráveis, amarelo claro representa regiões generosamente favoráveis.e branco
regiões não permitidas.

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias laterais
do modelo de TcCYSPR04_DI+DC é mostrado na Figura 42. Nenhum aa
apresentou-se fora das áreas favoráveis para este tipo de gráfico.

Figura 42. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYSPR04-DI+DC. Os números de resíduos
são mostrados entre parênteses; cada quadrado preto representa a localização de um resíduo
de aa. As regiões sombreadas representam as áreas favoráveis (Fonte: Procheck 3.0).

A Figura 43 mostra os resultados da validação da cadeia principal da
estrutura inicial de TcCYSPR04_DI+DC onde todos os aa apresentaram os
parâmetros dentro do desvio padrão esperado em uma resolução 2.0 Å.
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Figura 43. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04-DI+DC. a – Avaliação do
gráfico de Ramachandran. b – Planaridade da ligação peptídica. c – Interações ruins. d –
Distorção dos carbonos alfa. e – Energia das ligações de hidrogênio. O eixo das ordenadas
está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte: Procheck 3.0).

A validação das cadeias laterais dos aa da estrutura inicial de
TcCYSPR04_DI+DC apresentou todos os parâmetros fora do desvio padrão
(Figura 44) a uma resolução de 2.0 Å.

82

Figura 44. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYSPR04_DI+DC. a – Conformação
gauche menos. b – Conformação trans. c - Conformação gauche mais. d – Somatório de todos
os desvios padrões para chi1. e – Conformação trans para o ângulo torcional Chi2. O eixo das
ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte:
Procheck 3.0).

A validação da estrutura inicial de TcCYSPR04-DI+DC usando o
software ANOLEA, mostrou através do gráfico, que essa conformação
apresenta vários aa com alta energia (destacado em vermelho no gráfico)
principalmente na região aminoterminal (Figura 45 ). A estrutura apresenta uma
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energia de E/kT igual a -610, com 106 aa de alta energia o que representa
35.10 % do total de 302 aa. São 2346 átomos e 46738 interações atômicas.

Figura 45. Gráfico de validação da estrutura inicial TcCYSPR04_DI+DC, gerado pelo ANOLEA.
As regiões em vermelho representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam valores baixos.
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4.4.7.2 Validação das estruturas inicias do modelo de cisteíno-protease
baseado em 8PCH.PDB

A validação do modelo usando o software PROCHECK, mostrou um
gráfico de Ramachandran com 91.8% em regiões energeticamente permitidas,
7.6% em regiões energeticamente favoráveis, 0% em regiões generosamente
favoráveis e 5% em regiões não favoráveis (Figura 46). Desta forma, este
modelo está adequado já que apresenta 99.4% dos aa em regiões
energeticamente favoráveis.

Figura 46: Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de TcCYSPR04
na sua forma madura No gráfico, vermelho representa regiões mais favoráveis
energeticamente, amarelo representa região permitidas ou favoráveis, amarelo claro
representa regiões generosamente favoráveis.e branco regiões não permitidas.

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias laterais
do modelo da enzima TcCYSPR04 na forma madura é mostrado na Figura 47.
Nenhum resíduo de aminoácido apresentou-se fora das áreas favoráveis para
este tipo de análise.
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Figura 47. Gráficos Chi1-Chi-2 dos resíduos de aminoácidos de TcCYSPR04 na forma de
enzima madura. Os números de resíduos são mostrados entre parênteses; as regiões
sombreados representam as áreas favoráveis (Fonte: Procheck 3.0).

A Figura 48 mostra os resultados da validação da cadeia principal da
estrutura inicial de TcCYSPR04_DC na forma madura. Todos os aa
apresentaram os parâmetros dentro do desvio padrão esperado, em uma
resolução 2.0 Å.

86

Figura 48. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04 na forma madura. a –
Avaliação do gráfico de Ramachandran. b – Planaridade da ligação peptídica. c – Interações
ruins. d – Distorção dos carbonos alfa. e – Energia das ligações de hidrogênio. O eixo das
ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte:
Procheck 3.0).

A validação das cadeias laterais dos aa da estrutura inicial de
TcCYSPR04 enzima madura apresentou todos os parâmetros fora do desvio
padrão (Figura 49) a uma resolução 2.0 Å.
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Figura 49. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYSPR04 enzima madura. a –
Conformação gauche menos. a – Conformação trans. c – Conformação gauche mais. d –
Somatório de todos os desvios padrões para chi1. e – Conformação trans para o ângulo
torcional Chi2. O eixo das ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está
descrito em graus (Fonte: Procheck 3.0).

A validação da estrutura inicial de TcCYSPR04 enzima madura usando o
software ANOLEA mostrou através do gráfico que essa conformação apresenta
energia desfavorável em alguns pontos da estrutura, sendo destacadas em
vermelho. O valor de energia E/kT é igual a -593, com um total de 57 aa com
alta energia, que representa 26.15%, total de 218 aa, número total de átomos
1.651 e número total de interações atômicas de 35.138 (Figura 50).
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Figura 50. Validação da estrutura inicial TcCYSPR04 como enzima madura, gerado pelo
ANOLEA. As regiões em vermelho representam valores altos de energia, enquanto que as
regiões verdes representam valores baixos.

4.4.7.3 Validação das estruturas inicias do modelo da cistatina TcCYS4
inibidor de cisteíno-protease baseado em 3IMA.PDB

A validação do modelo usando o software PROCHECK, mostrou um
gráfico de Ramachandran com 81.9% em regiões energeticamente permitidas,
18.1% em regiões energeticamente favoráveis, 0% em regiões generosamente
favoráveis e 0% em regiões não favoráveis (Figura 51). Desta forma, pode-se
afirmar que este modelo está adequado já que apresenta 100% dos aa em
regiões energeticamente favoráveis do gráfico.
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Figura 51. Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de TcCYS4,
inibidor de TcCYSPR04, na sua forma madura No gráfico, vermelho representa regiões mais
favoráveis energeticamente, amarelo representa região permitidas ou favoráveis, amarelo claro
representa regiões generosamente favoráveis.e branco regiões não permitidas.

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias laterais
do modelo de TcCYS4, inibidor de TcCYSPR04, enzima na forma madura, é
mostrado na Figura 52. Nenhum aa apresentou-se fora das áreas favoráveis
para este tipo de gráfico.
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Figura 52. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYS4, inibidor de TcCYSPR04, enzima
madura. Os números de resíduos são mostrados entre parênteses. Nenhum resíduo apresenta
posição em regiões desfavorável. As regiões sombreadas em verde representam as áreas
favoráveis (Fonte: Procheck 3.0).

A Figura 53 mostra os resultados da validação da cadeia principal da
estrutura inicial de TcCYS4, inibidor TcCYSPR04, na forma madura. Todos os
aa apresentaram os parâmetros dentro do desvio padrão esperado em uma
resolução 2.0 Å.
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Figura 53. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYS4, cistatina do cacau. a –
Avaliação do gráfico de Ramachandran. b – Planaridade da ligação peptídica. c – Interações
ruins. d – Distorção dos carbonos alfa. e – Energia das ligações de hidrogênio. O eixo das
ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte:
Procheck 3.0).

A validação das cadeias laterais dos aminoácidos da estrutura inicial de
TcCYS4, inibidor de cisteíno-protease do T. cacao, na forma de proteína
madura apresentou todos os parâmetros fora do desvio padrão (Figura 54) a
uma resolução 2.0 Å.
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Figura 54. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 TcCYS4 inibidor de da enzima
TcCYSPR04 na forma madura. a – Conformação gauche menos. b – Conformação trans. c –
Conformação gauche mais. d – Somatório de todos os desvios padrões para chi1. e –
Conformação trans para o ângulo torcional Chi2. O eixo das ordenadas está descrito em
Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte: Procheck 3.0).

A validação da estrutura inicial de TcCYS4 usando o software ANOLEA
mostrou através do gráfico (Figura 55) que essa conformação apresenta um
valor de energia E/kT igual a -537, com total de aa de alta energia igual a 13, o
que representa cerca de 16.67% dos 78 aa totais, sendo o número total de
átomos = 629 e o número total de interações atômicas é de 9.012.
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Figura 55: Validação da estrutura inicial deTcCYS4, gerado pelo ANOLEA. As regiões em
vermelho representam valores altos de energia, enquanto as regiões verdes representam
valores baixos.

4.4.8 Refinamento e dinâmica molecular

4.4.8.1 Validação dos modelos tridimensionais de TcCYSPR04 na forma
de enzima madura após refinamento e dinâmica molecular.

O modelo 3D da cisteíno-protease madura gerado após refinamento e
dinâmica molecular no vácuo (300 K e 300 ps), apresentou um gráfico de
Ramachandran com 81% dos resíduos em regiões energeticamente permitidas
(149 resíduos), 16% em regiões adicionalmente (energeticamente) permitidas
(31 resíduos), 1.6% em regiões generosamente permitidas (3 resíduos) e 0,5%
em regiões não permitidas (1 resíduo) (Figura 56). A sobreposição dos C-α do
molde 8PCH com o modelo TcCYSPR04_DC resultou em um valor de RMS de
1.574 Å.
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Figura 56. Gráfico de Ramachandran, gerado pelo PROCHECK, para análise de TcCYSPR04
na sua forma madura após refinamento No gráfico, vermelho representa regiões mais
favoráveis energeticamente, amarelo representa região permitidas ou favoráveis, amarelo claro
representa regiões generosamente favoráveis.e branco regiões não permitidas.

Os gráficos de Ramachandran indicativos da qualidade dos resíduos de
TcCYSPR04_DC

apresentaram

14

aminoácidos

com

conformações

consideradas ruins, em regiões não permitidas (Figura 57). Os aminoácidos
são os seguintes: Ala93, Cys22, Gly118, Ile110, Ile46, Leu129, Leu117, Lys147, Phe100,
Phe137, Tyr89, Thy172, Val16, Val170. Todos os aminoácidos considerados em
regiões não favoráveis não fazem parte do domínio catalítico.
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Figura 57. Validação por resíduo de TcCYSPR04_DC na forma de enzima madura, após
refinamento e dinâmica molecular. Os pontos coloridos representam apenas os aminoácidos
em regiões favoráveis, regiões generosamente permitidas e regiões não permitidas, vermelho
representa as regiões não favoráveis e amarelo regiões favoreis. (Fonte: Procheck 3.0).

Os gráficos que avaliam a qualidade estereoquímica dos ângulos de
torção das cadeias laterais do modelo de TcCYSPR04_DC apresentaram
apenas 4 aa fora das áreas favoráveis para este tipo de gráfico. São eles: Ile12,
Phe137, Trp191 e Tyr89. (Figura 58).
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Figura 58. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de aminoáciods TcCYSPR04_DC após refinamento
e dinânmica molecular. Os números de resíduos são mostrados entre parênteses; a coloração
vermelha representa a resíduo que está com os ângulos desfavoráveis; e as regiões
sombreadas representam as áreas favoráveis (Fonte: Procheck 3.0)

A Figura 59 mostra os resultados da validação da cadeia principal da
estrutura 3D de TcCYSPR04_DC na forma madura, onde todos aa
apresentaram os parâmetros dentro do desvio padrão esperado em uma
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resolução 2.0 Å. Exceto para a planaridade das ligações peptídicas (Figura 59
B) onde ocorre um afastamento da média do desvio padrão.

Figura 59. Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYSPR04_DC na forma madura
após refinamento de dinâmica molecular. a – Avaliação do gráfico de Ramachandran. b –
Planaridade da ligação peptídica. c – Interações ruins. d – Distorção dos carbonos alfa. e –
Energia das ligações de hidrogênio. O eixo das ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o
das abscissas está descrito em graus (Fonte: Procheck 2.0).
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Os parâmetros de validação das cadeias laterais dos aa da estrutura
final de TcCYSPR04_DC enzima madura apresentou significativa melhora em
relação à estrutura 3D inicial os parâmetros A, B, D e E aproximaram-se do
desvio padrão e o C atingiu o limiar do desvio padrão (Figura 60) a uma
resolução 2.0 Å.

Figura 60. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 de TcCYSPR04_DC enzima madura,
após refinamento e dinâmica molecular. a – Conformação gauche menos. b – Conformação
trans. c – Conformação gauche mais. d – Somatório de todos os desvios padrões para chi1. e –
Conformação trans para o ângulo torcional Chi2. O eixo das ordenadas está descrito em
Angstroms (Å) e o das abscissas está descrito em graus (Fonte: Procheck 3.0).
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Depois de refinamento e dinâmica molecular observou-se a diminuição
das regiões de alta energia a energia (barras em vermelho) da estrutura 3D de
TcCYSPR04_DC na forma madura (Figura 61), quando comparado com a
análise da estrutura inicial (Figura 50).

Figura 61: Validação da estrutura 3D TcCYSPR04_DC após refinamento e dinâmica
molecular, gerado pelo ANOLEA. As regiões em vermelho representam valores altos de
energia, enquanto que as regiões verdes representam valores baixos.

4.4.8.2 Validação dos modelos tridimensionais da cistatina TcCYS4 de T.
cacao, após refinamento e dinâmica molecular

O modelo 3D da cistatina após refinamento e dinâmica molecular no
vácuo (300 K e 300 ps), apresentou um gráfico de Ramachandran com 75 %
dos resíduos em regiões energeticamente permitidas (54 resíduos), 22.2 % em
regiões adicionalmente

permitidas

(16 resíduos),

1.4

% em

regiões

generosamente permitidas (1 resíduo) e 1% em regiões não favorável (1
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resíduo) (Figura 62). A sobreposição dos C-α do molde 3IMA com o modelo
TcCYS4 resultou em um valor de RMS de 1.140 Å.

Figura 62. Gráfico de Ramachandran gerado pelo PROCHECK, para análise de TcCYS4 após
refinamento e dinâmica molecular No gráfico, vermelho representa regiões mais favoráveis
energeticamente, amarelo representa região permitidas ou favoráveis, amarelo claro
representa regiões generosamente favoráveis.e branco regiões não permitidas.

Os gráficos de Ramachandran por resíduo para Phi e Psi indicativos da
qualidade dos resíduos de cistatina após refinamento apresentaram 7
aminoácidos com conformações consideradas ruins, em regiões não permitidas
(Figura 63). Os aminoácidos são os seguintes Ala54, Glu9, Gly55, Leu8, Thr36,
Val30, Val40. Todos os aa considerados em regiões não favoráveis não fazem
parte do DI da cistatina.
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Figura 63. Validação por resíduo de TcCYS4. Os pontos coloridos representam apenas os
aminoácidos em regiões favoráveis, regiões generosamente permitidas e regiões não
permitidas; a coloração vermelha representa resíduos que estão com os ângulos
desfavoráveis; as regiões sombreadas representam as áreas favoráveis e as amarelas as
regiões generosamente favoráveis (Fonte: Procheck 3.0).

Os gráficos que avaliam a qualidade estereoquímica dos ângulos de
torção das cadeias laterais do modelo de TcCYS4 não apresentaram nenhum
resíduo em área desfavorável (Figura 64).
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Figura 64. Gráfico Chi1-Chi-2 dos resíduos de TcCYS4. Os números de resíduos são
mostrados entre parênteses; a coloração vermelha representa resíduos que estão com os
ângulos desfavoráveis; as regiões sombreadas representam as áreas favoráveis e as amarelas
as regiões generozamente favoráveis (Fonte: Procheck 3.0).

Os resultados da validação da cadeia principal do modelo 3D de
TcCYS4 após refinamento e dinâmica molecular apresentaram todos
parâmetros dentro do desvio padrão esperado, de maneira similar à estrutura
3D inicial em uma resolução a 2.0 Å, com excessão de b onde está descrito a
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planaridade da ligação peptídica e apresenta-se fora do desvio padrão (Figura
65).

Figura 65: Qualidade da cadeia principal do modelo de TcCYS4 após refinamento e dinâmica
molecular. a – Avaliação do gráfico de Ramachandran. b – Planaridade da ligação peptídica. c
– Interações ruins. d – Distorção dos carbonos alfa. e – Energia das ligações de hidrogênio. O
eixo das ordenadas está descrito em Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus
(Fonte: Procheck 3.0).

A validação das cadeias laterais dos aminoácidos da estrutura
tridimensional de TcCYS4 após refinamento ainda apresentou todos os
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parâmetros fora do desvio padrão, exceto em C para conformação gauche
mais, onde atingiu o limiar do desvio padrão. Porém, em relação à estrutura
inicial apresentou resultados mais próximos ao desvio padrão (Figura 66) a
uma resolução 2.0 Å.

Figura 66. Desvio padrão para os ângulos diedros Chi1 de TcCYS4, cistatina do T. cacao,
após refinamento e dinâmica molecular. a – Conformação gauche menos. b – Conformação
trans. c – Conformação gauche mais. d – Somatório de todos os desvios padrões para chi1. e –
Conformação trans para o ângulo torcional Chi2. O eixo das ordenadas está descrito em
Angstroms (Å), o das abscissas está descrito em graus (Fonte: Procheck 3.0).
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Observou-se a diminuição das regiões de alta energia (barras em
vermelho) da estrutura 3D após o refinamento de dinâmica molecular de
TcCYS4 através do gráfico (Figura 67), em relação a estrutura inicial (figura55).

Figura 67. Gráfico de validação da estrutura 3D TcCYS4 após refinamento e dinâmica
molecular, gerado pelo ANOLEA. As regiões em vermelho representam valores altos de
energia, enquanto que as regiões verdes representam valores baixos.

4.5 Docking

O docking da interação entre os modelos TcCYSPR04_DC e TcCYS4
resultou em 85 complexos de cistatina interagindo com cisteíno-protease.
Destes complexos, 30 levaram em consideração ambas as forças de Van der
Walls e eletrostática e destes, 19 foram hidrofobicamente favoráveis, 17
eletrostaticamente favoráveis e 19 balanceados. O complexo apresentado
resultante da interação entre a o modelo de TcCYS4 e TcCYSPR04_DC
(Figura 68 A), após refinamento e dinâmica molecular (Figura 68 B), gerou uma
molécula com 296 resíduos, 2.765 átomos. O complexo hidrofobicamente
favorável modelo 004.12 possuía energia de -802.7 E/kT (Figura 68) e foi
escolhido como representante. O docking entre 1NB5.pdb de uma catepsina H,
molde cristalizado a resolução de 2.8 Å e o modelo TcCYS4 (Figura 68 C)
resultou em 70 complexos, dos quais 30 levaram em consideração ambas as
forças de Van der Walls e eletrostática, 11 hidrofobicamente favoráveis, 15
eletrostaticamente favoráveis e 14 balanceados. O docking utilizando o modelo
TcCYSPR04_DI+DC como receptor e o modelo TcCYS4 (dados não
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mostrados) resultou em 77 complexos, todos com alto valor de energia e,
portanto, nenhum complexo apresentou conformações estáveis em posição
favorável. Na Figura 68 D, está demonstrado o complexo entre estefina e
catepsina H, resolvida por cristalografia de raio-x (1NB5.pdb).

Figura 68. Docking cisteíno-protease x cistatina de T. cacao. A: complexo hidrofobicamente
favorável. B: complexo mostrado após refinamento de dinâmica molecular, em destaque no
centro o sítio catalítico da enzima e sítio inibidor da cistatina. C: catepsina H complexada com
estefina, resolvida por cristalografia de Raio-X resolução de 2.0 Å (1NB5.pdb).
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5 DISCUSSÃO

5.1 Avaliação quantitativa e classificação de proteases no genoma do
cacau – banco de dados MARS

As proteases têm importante função no desenvolvimento das plantas e
baseado nos genomas sequenciados de Theobroma cacao as 370 proteases
identificadas representam apenas 3% do total do genoma, um número baixo
para uma classes de proteínas tão importante se comparado a outras plantas
como Oriza sativa com 678 proteases e A. thaliana onde já foram descritas
mais de 800 proteases (Figura 3 B e C) (VAN DER HOORN, 2008). As 370
proteases encontradas no genoma do cacau representam apenas uma análise
inicial, sugerindo que este número tenderá a aumentar. Além disso, esse
número representa apenas as proteases de cacau que apresentam homologia
com A. thaliana e não representa ainda uma análise global dos 34.997 genes
consensuais do cacaueiro. Como pode ser visto nas Figura 3 e 22, o número
de proteases da família das cisteíno-proteases é significativamente maior que
as outras famílias de proteases, um indicativo da importância dessa família de
enzimas para plantas. Nota-se, também, que os percentuais das 5 classes de
enzimas se mantêm razoavelmente similares entre os diferentes tipos de
plantas, mostrando que as proteases desempenham diversas funções
semelhantes para uma ampla área de processos essenciais as plantas
implicando em uma possível evoluçao convergente (VAN DER HOORN, 2008).
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5.2 Gene de TcCYSPR04 identificado na biblioteca da interação T. cacao –
M. perniciosa de Gesteira et al. (2007) e gene de TcCYSPR04 identificado
no banco de ESTs do CIRAD e no genoma do cacau da MARS

O

gene

identificado

na

biblioteca

de

Gesteira

et

al.

(2007),

possivelmente, apresenta erros de seqüenciamento, que podem ter gerado um
códon de terminação precocemente na sequência. Mesmo assim, o fragmento
do cDNA gerou uma proteína que correspondia ao domínio inibidor da cisteínoprotease.
Em dezembro de 2009, pesquisadores do CIRAD/França publicaram a
análise de um banco de sequências de T. cacao, contendo 48.594 unigenes,
disponíveis em http://ESTtik.cirad.fr/(ARGOUT et al., 2008), o que tornou
possível a comparação da sequência do cDNA obtido na biblioteca da
interação de Gesteira et al. (2007) com as sequências dos cDNAs oriundos de
um sequenciamento de duas variedades de cacau. Isso confirmou que o cDNA
estava incompleto, pois as sequências apresentavam 100% de identidade com
a região amino terminal, correspondente ao DI. Da região central até o final da
sequência, ocorreu grande variação na sequência da CYSPR04 de Gesteira et
al. (2007) em relação às demais. Provavelmente, parte desta variação que
ocorre na porção final da ORF da CYSPR04 de Gesteira et al. (2007), pode ter
sido gerada por um sequenciamento de baixa qualidade. Isso explicaria o
surgimento de um “falso” códon de terminação, resultando em uma suposta
ORF com somente 516 nucleotídeos que prediz uma proteína de 171 aa, ao
invés de uma ORF com 1.071 pb e 357 aa, como foi observado na sequência
disponível no banco de dados do CIRAD e da MARS. Porém, as variações na
sequência de nucleotídeos da sequência de TcCYSPR04 de Gesteira et al
(2007) não afetaram a sequência aminoacídica da proteína predita, ou seja, o
DI por ela codificado apresenta 100 % de identidade com o DI codificado pela
sequência disponibilizada pelo CIRAD (Figura16).
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5.3 Expressão da TcCYSPR04 em três versões: domínio inibidor, domínio
catalítico e proteína completa

O DI da enzima ou não readiquiriu a sua conformação nativa funcional
após refolding para remoção da uréia e serviu de substrato para papaína; ou
ele é específico para cada enzima, previamente à sua autoclivageme, portanto,
não pode inibir a atividade catalítica de outra protease. Compatível com a
hipótese de que o DI é funcional, previamente à autoclivagem, o modelo
tridimensional apresentado na Figura 37 mostra que o DI é voltado sobre a
fenda catalítica da enzima, realizando um bloqueio físico da mesma. Na Figura
14, observa-se um leve aumento da atividade residual da papaína,
possivelmente oriunda da clivagem do substrato. Entretanto, isto não foi
suficiente para inferir que a proteína tenha ação de indutor de papaína, tendo
em vista o desvio padrão das médias e a baixa correlação (R2 = 0,65). As
cisteíno-proteases são sintetizadas como pré-pró-enzimas (domínio inibidor e
domínio catalítico) e precisam perder o domínio inibidor para se tornarem
ativas. Sendo então a região amino terminal responsável por inibir a atividade
catalilita da enzima. O domínio inibidor ou prodomínio pode ser removido por
autoclivagem, processo também conhecido como autocatálise, ou pela ação de
outras proteases (PENG et al., 2008; TAJIMA et al., 2011) Em ambos os casos,
o processo de clivagem é desencadeado por resposta a algum estímulo,
biótico, abiótico ou do próprio desenvolvimento da planta (VAN DER HOORN,
2008).
As condições de expressão em E.coli, envolvendo a concentração de
IPTG, a temperatura e o tempo de expressão não modificaram o perfil de
expressão do DC. A enzima madura não se tornou ativa após refolding. Vários
testes foram feitos utilizando gelatina como substrato e BApNA (dados não
mostrados), pois outros estudos demonstraram que papaínas, calpaínas e
catepsinas, enzimas da família das cisteíno proteases, possuem atividade de
colagenase (VON WNUCK LIPINSKI et al., 2006; SELENT et al., 2007). Apesar
das tentativas de refolding e a acidificação do domínio catalítico utilizando
diferentes metodologias não foi possível ativar a enzima. Isto não é
supreendente, uma vez que tem sido demonstrado que enzimas da família das
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cisteíno-proteases necessitam sofrer auto-catálise, ou seja, perder o pródomínio por acidificação do meio onde encontram-se para tornarem-se ativase
vários estudos com enzimas da famílias das proteases mostram que tais
enzimas tornam-se ativas na faixa de pH de 4 à 7, sendo esse o seu pH ótimo
de atividade (SANDERSON et al., 2000; WIEDERANDERS, 2003; PENG et al.,
2008; DUTTA et al.; PIROVANI et al., 2010). Além disso, a célula procariótica
(E. coli) não possui os sistemas de endomembranas e não realizam todas as
modificações pós-transcricionais que ocorrem nas células eucarióticas, à
excessão de algumas fosforilações. Nesse sentido, a Figura 22 e a tabela
9mostra a predição de sete sítios com alta probabilidade de modificação por
glicosilação na TcCYSPR04. Além de implicações no endereçamento das
proteínas nas células eucarióticas, as glicosilações podem afetar a estrutura
tridimensional da proteína e consequentemente a sua atividade.
A versão completa, sem peptídeo sinal, clonada em E. coli, pode não ter
sido expressa por ser tóxica ao hospedeiro, matando as células ou reduzindo
sua eficiência (PENG et al., 2008). Estudo prévios também relatam a
ineficiência em expressar a enzima completa em bactéria e obtê-la na forma
ativa (SANDERSON et al., 2000; DAHL et al., 2001).

5.4 Western blot – imunodetecção de proteases em tecidos da planta

Assim como Sanderson et al. (2000), nós utilizamos a versão expressa
da proteína que não foi possível ativar para produzir anticorpo em coelho.
A identificação de bandas imunoreativas em folhas senescentes com
tamanho esperado para a forma madura entre 25 e 35 kDa (Figura 67 A e B)
evidencia a participação desta protease nos processos de degradação e
mobilização

de

proteínas

celulares

característicos

desta

fase

do

desenvolvimento da planta (VAN DOORN et al., 2003). A senescência é
regulada geneticamente e uma série de eventos sinalizam o início da fase final
do desenvolvimento foliar antes da morte do orgão (NOODÉN; GUIAMÉT;
JOHN, 1997). A regulaçao da senescência é complexa envolvendo estímulos
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tanto externos quanto internos, por exemlo a transdução de sinais para reprimir
os genes responsáveis pela fotossíntese, e ativação de genes envolvidos na
desmontagem celular (HAYDEN; CHRISTOPHER, 2004).
A presença de bandas com peso molecular entre 50 kDa e 70 kDa no
extrato protéico foliar de T. cacao sugere que as cisteíno-proteases sofrem
MPT, o que aumentaria seu peso molecular. Análises in silico da TcCYSPR04
(Figura 20 e 21) predizem sítios de fosforilaçao e glicosilação. A fosforilação é
o processo de adição de um grupo fosfato e só acontece nos grupos de Ser,
The e Tyr. Este processo tende a baixar o pI da proteína e, geralmente, está
envolvido na ativação e desativação de enzimas (BLOM; GAMMELTOFT;
BRUNAK, 1999). A glicosilaçao é o processo de transferência de um
oligossacarídeo contendo 14 resíduos de açúcar (2 resíduos são de Nacetilglicosamina, 3 de glicose e 9 de manose) aos aa da cadeia polipeptídica.
Existem principalmente dois tipos: a O-glicosilação, que ocorre no hidróxioxigênio dos resíduos de treonina e serina; e a N-glicosilação, que ocorre no
nitrogênio da amida de cadeias laterais de asparagina (GUPTA; BRUNAK,
2002). Assim, as bandas de 50 a 70 kDa corroboram com as predições de
glicosilação mostradas na Figura 22. Um resultado similar foi obtido para a
migração eletroforética de cisteíno-proteases em tecidos senescentes de
espinafre, onde o autor sugere que o aumento do peso molecular da enzima
seja devido a MPT (TAJIMA et al., 2011). As cisteíno-proteases podem ainda
ser sintetizadas como monômeros, trímeros ou tetrâmeros na fase de
senescência ou podem estar complexadas com a cistatina (YAMADA et al.,
2001) Então, este inibidor deverá ser liberado para que as enzimas sofram as
MPT e/ou acidificação e tornem-se ativas disparando a senescência ou as
respostas de resistência e PCD (KIKUCHI et al., 2008; PIROVANI et al., 2010).
Em outra condição onde o objetivo era verificar o padrão de expressão
da enzima em plantas infectas e não infectadas por M. perniciosa, utilizando a
variedade de cacau Catongo, suscetível ao ataque do patógenos, verifica-se
um aumento gradativo da enzima (uma banda de ~30 kDa) durante a ontogenia
foliar das plantas saudáveis. (Figura 26), contudo, no tecido infectado
(vassoura), a banda de ~30 kDa tem sua intensidade reduzida no estágio E3
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(folha madura), ocorrendo o aparecimento de uma banda adicional de ~27 kDa.
As

plantas

podem

apresentar

uma

resposta

de

hipersensibilidade

(hypersensitive response – HR), que é uma resposta localizada ao sítio de
infecção a fim de impedir a colonização do patógeno, ou ainda à uma resposta
de incompatibilidade no caso de patógenos biotróficos (STASKAWICZ et al.,
1995). Como o M. perniciosa é um fungo hemibiotrófico (CEITA et al., 2007),
existem evidências de que esse processo biológico de PCD pode ser
comandado pelo patógeno durante a infecção de tal forma que o fungo
aproveita da situação fisiológica debilitada e a da morte celular da planta
(GREENBERG, 2004). A PCD é um recurso que as plantas desenvolveram e
tornou-se útil tanto no desenvolvimento quanto na defesa (PECHAN et al.,
2000). A redução da intensidade da banda de ~30 kDa e o surgimento de uma
banda de ~27 kDa no estágio avançado da infecção (E3) pode estar
relacionado aos processos de morte celular que ocorrem na mudança da fase
biotrófica para a saprofítica da doença.
Bandas de proteases com 50 kDa (Figura 30. 1 - 4) foram
imunodetectadas também em fuido apoplástico e não houve bandas de peso
molecular entre 25 e 30 kDa (Figuras 67, 68 e 71). Considerando que a
TcCYSPR04 pode apresentar localização vauolar ou apoplástica, conforme
predição com o TargetP, a forma extracelular da proteína detecatada no fluido
apoplástico pode passar por MPT aumentando seu peso molecular, e formando
complexos de proteases, como proposto anteriomente (YAMADA et al., 2001;
TAJIMA et al., 2011). Os pI para formas maduras da proteína previsto in silico
também estão de acordo com os achados, pois os valores de pI estimados são
próximos aos valores de pH do apoplasto e vacúolo (Figura 71 B). onde bandas
claras no gel com anfolina indicam atividade proteolítica de colagenase em pI
próximo à 5.
As cisteíno-proteases também responderam ao tratamento com NEP
(Figura 69, 5 - 10), uma proteína identificada no genoma de M. perniciosa e na
biblioteca da interação entre T. cacao – M. perniciosa (CEITA et al., 2007;
GESTEIRA, A. S. et al., 2007). Observa-se uma série de bandas no gel
imunodetectadas pelo antissoro contra TcCYSPR04, o que sugere a
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participaçao das mais variadas isoformas de cisteíno-proteases, nos eventos
fisiológicos relacionados a necrose, desencadeados pela NEP, que atua
desencadeando necrose induzida por etileno e indução de peroxidades logo no
início da infecção (GARCIA et al., 2007). Ao induzir a produção de etileno na
planta, a proteína do fungo está ativando o processo de senescência da planta
precocemente

(NOODÉN;

GUIAMÉT;

JOHN,

1997)

e,

fazendo

isto,

desencadeia todos os mecanismos de morte celular, já descritos anteriomente
(Figura 68 E1). A batalha molecular empregada nesses eventos começa a ser
esclarecida: nossos dados, conjuntamente com os resultados de Pirovani et al
(2010), que analisou o acúmulo de cistatina nos tecidos sadios e infectados,
indicam que em T. cacao plantão balanço entre cisteíno-protease e cistatina
pode ser determinante no desenvolviemento da doença vassoura-de-bruxa em
em seus sintomas, como sugerido por Van der Hoorn (2008), para diferentes
patossistemas. A cistatina foi completamente ausente em folhas maduras (E3)
infectadas com M.perniciosa (PIROVANI et al., 2010) , que corresponde à
mesma fase analisada na Figura 68 (vassoura). Além disso, nesta fase ocorre
a presença da banda adicional de uma isoforma de protease

de

aproximadamente 27 kDa. Em tecidos foliares de cacau sadio os níveis de
cistatina detectados por Pirovani et al. (2010) são elevados, o que deve
prevenir a atividade de cisteíno-protease, detectada no “immunoblotting”
mostrado na Figura 68 sadio). Cistatina também diminui em tecidos maduros,
sendo a principal diferença dos níveis da proteína, entre tecidos infectados e
não infectados durante a transição de vassoura verde para vassoura seca, que
corresponde à transição do ciclo do fungo de biotrófico para necrotrófico
(Figura 2) (LOPES et al., 2010) (PIROVANI et al., 2010) (CEITA et al., 2007).
Isso concorda com os achados para cisteíno-proteases que aumentam seus
níveis com o amadurecimento da planta e em resposta ao ataque dos
patógenos (referências).
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5.5 Captura de protease

As cistatinas endógenas, tanto a citoplasmática (TcCYS4) quanto a
secretada (TcCYS3), capturaram as cisteíno-proteases de folhas de cacau, que
tiveram sua identidade confirmada por MS/MS. As cisteíno-proteases depois de
acopladas com seu inibidor endógeno, foram desacopladas e, ainda assim,
mantiveram seu potencial proteolítico (Figura 32), que ficou evidenciado com
atividade de colagenase, exibida por isoformas com pI entre 4 e 5. Em estudos
prévios, já foi demostrado que as proteases têm sua atividade ótima em pH
ácidos (GRUDKOWSKA; ZAGDAŃSKA, 2004).
A presença de várias bandas claras com tamanhos entre 25 e 70 kDa
indicando proteases ativas (Figura 32 A). Provavelmente a TcCYSPR04 é a
cisteíno-protease mais abundante nas folhas, uma vez que foi a única
identificada por espectrometria de massas a partir da captura com a cistatina
TcCYS4 imobilizada, com um total de cinco peptídeos sequenciados por
MS/MS. Também deve ser considerado que TcCYSPR04 pode ter sido mais
abundante na captura por apresentar maior afinidade pela cistatina TcCYS4 em
detrimento de outras cisteíno-proteases que podem estar presentes no tecido,
tendo em vista o elevado número de enzimas desta classe codificadas pelo
genoma do T. cacao (Figura 8). As múltiplas bandas detectadas no gel de
atividade (Figura 32) também está de acordo com a presença de várias
isoformas de proteases como proposto por Tajima et al. (2011). Outro ponto a
considerar é que a captura foi feita com uma cistatina, já sabidamente,
citosólica e outra secretada (PIROVANI et al., 2010) e o fato de ambas
capturarem enzimas ativas, evidencia que tais enzimas podem fazer parte tanto
do metabolismo da célula como participar da defesa da planta. Assim, como já
demonstrado, as fitocistatinas estão relacionadas ao atraso da senescência e
da PCD, ou envolvidas diretamente na defesa, antiinseto e antinematóides
(OLIVEIRA; XAVIER-FILHO; SALES, 2003) tendo em vista a sua atividade
antifúngica contra M. perniciosa PIROVANI et al., 2010). Em experimentos
usando plantas de tomate transformadas superexpressando orizacistatina
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houve diminuição do número de ovos e do tamanho das fêmeas de um
fitoparasita, Globodera pallida. (MARRA et al., 2009)
Alguns relatos afirmam que inibidores de proteases interagem com as
proteases e formam complexos inativos (NORTON et al., 1991; ALPIZAR et al.,
2006). Muitos estudos sobre proteases têm sido desenvolvidos com inibidores
químicos de baixo peso da indústria farmacêutica, a maioria baseados em
proteases de animais e humanos,

certamente, pelo fato de muitas dessas

proteases estarem relacionadas a doenças. Em plantas, os mesmos inibidores
têm sido usados para investigar os papéis das proteases. Porém, muitos deles
são inibidores suicidas e não permitem a recuperação de enzimas ativas, além
do alto custo, e vida curta de uso em laboratório (VAN DER HOORN et al.,
2004; PIROVANI et al., 2008). A especificidade desses inibidores da indústria
farmacêutica pelas proteases de plantas, também é duvidosa.

5.6 Modelagem por homologia e Docking

Os alinhamentos da sequência primária do molde 1CS8 e 8PCH com a
sequência primária da TcCYSPR04, permitiram a identificação de motivos
conservados, domínio inibidor e domínio catalítico, entre as diferentes classes
de cisteíno-proteases. Tais motivos também foram confirmados com os
softwares Pfam e ProDom, o que reforça os achados e indica a conservação da
função da enzima em organismos tão diferentes (BERTI; STORER, 1995). O
primeiro modelo gerado, baseado em 1CS8, mostra o domínio inibidor sobre a
fenda catalítica da enzima e reforça a suposição que o DI tem a função de
bloquear a fenda catalítica da própria enzima para evitar que a enzima se torne
ativa indevidamente levando à hidrólise de proteínas da própria célula
(CYGLER et al., 1996; RENKO et al., 2010).
O modelo gerado a partir do molde 8PCH, foi importante para
confirmação da estrutura da enzima na sua forma madura, haja vista que a
clivagem in silico do modelo gerado a partir do molde 1CS8, não mostrou-se
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convincente para elucidar a perda do pró-domínio da proteína para tornar-se
ativa. Desse modo, ao sobrepor e alinhar os dois modelos gerados foi possível
distinguir que a região do DI cobre exatamente a fenda catalítica da enzima
madura e que a proteína ao perder o DI sofre rearranjos estrututrais para
tornar-se ativa (MCINTYRE; ERICKSON, 1993; CYGLER et al., 1996).
O alinhamento entre as sequências aminoacídicas do molde 3IMA de
uma fitocistatina e a da TcCYS4, também revelou diversos motivos
conservados com uma sequência altamente conservada entre as fitocistatinas,
uma região de inibição de proteases e uma região específica para
leguminas(Figura 35) já descritas por (PIROVANI et al., 2010). Outro ponto a
ser ressaltado são os resíduos da tríade catalítica que após modelagem
também mostraram-se em regiões conservadas mesmo entre uma cisteínoprotease de planta e uma catepsina de porco (ALVES et al., 2001; JIAO et al.,
2010).
A modelagem também confirma as análises da sequência primária para
predição de fosforilação e glicosilação, pois os aminoácidos preditos para tais
MPT, apenas utilizando a sequência primária, aparecem na estrutura
tridimensional totalmente expostos e/ou na superfície da enzima indicando que
podem ser eles os responsáveis pelo aumento do tamanho da molécula como
observado nas Figuras 28, 30 e 32A. e pelo baixo pI mostrado no gel da Figura
32B. A importância dos sítios de MPT pode implicar na clivagem do prodomínio
e ativação da proenzima, assim como na interação enzima inibidor e
substratato (CHAPMAN; RIESE; SHI, 1997; JENKO et al., 2003; TAJIMA et al.,
2011)
De maneira geral os modelos inicias da cisteíno-protease e da cistatina
gerados por homologia estão todos dentro da faixa aceitável para os resíduos
da cadeia principal apresentados através dos gráficos de ramachadran (Figuras
41, 46 e 59) (RAMACHANDRAN; RAMAKRISHNAN; SASISEKHARAN, 1963)
que após refinamento e dinâmica a 300K e 300 ps, apresentaram uma redução
geral na qualidade dos gráficos de Ramachandran, em relação aos modelos
inicias gerados apenas por homologia, pois os gráficos de Ramachandran
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gerados após refinamento e dinâmica molecular geralmente apresentam
desvios em relação a gráficos de moléculas gerados apenas por homologia,
(FOGOLARI; BRIGO;

MOLINARI, 2003)

entretando ocorreram ajustes

significativos nas cadeias laterais dos aa desses modelos.
Sendo que, este ponto em particular foi essencial para a realização do
docking entre o modelo da cisteíno-protease e o modelo da cistatina, pois
resíduos que apresentavam-se em posição de alta energia ou seja não
favoráreis a conformação, após o refinamento e dinâmica molecular foram
rearranjados e no modelo final estão o mais próximo possível de moldes
resolvidos por cristalografia de raio-x. Isto indica que o processamento de
refinamento por minimização de energia e dinâmica molecular encontraram
conformaçoes de mínimo provavelmente ativas biologicamente e com desvios
entre os modelos e moldes bastante reduzidos (PEARLMAN et al., 1995; CASE
et al., 2004; HAYIK; DUNBRACK; MERZ, 2010; KISS et al., 2010).
Como já havíamos estabelecido que a cistatina tanto, a citoplasmática
TcCYS4 quanto a secretada TcCYS3, é capaz de capturar cisteíno-protease
ativa, e os modelos tridimensionais apresentavam-se dentro de condições
semelhantes as biologicamente ativas (PEARLMAN et al., 1995; CASE et al.,
2004) então através da ferramenta de docking molecular foi possível visualizar
como esta interação entre cistatina-cisteíno-protease do cacau acontece e
compará-la com dados experimentas de proteases complexadas com seus
inibidores, que tivereram sua estrutura resolvida (JENKO et al., 2003; PIERRI;
PARISI; PORCELLI, 2010). O web Server capaz de fazer docking proteínaproteína aprovado no CAPRI vem obtendo os melhores resultados para
predição in silico de complexos (KOZAKOV et al., 2010; PIERRI; PARISI;
PORCELLI, 2010), importante ressaltar que o complexo apresentado neste
trabalho, além dos parâmetros utilizados pelo programa Clus Pro 2.0, observou
menor energia de interação entre inibidor e enzima, bem como entre
aminoácidos do sítio inibidor e aminoácidos do sítio catalítico da enzima.
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6 CONCLUSÕES

Nossos resultados indicam que:
o balanço entre cistatina e cisteíno-protease faz parte das respostas
celulares e ambas estão relacionadas as respostas de defesa da planta aos
ataques de M. perniciosa;
A cisteíno-protease TcCYSPR04 pode estar envolvida em processos de
senescência e de resposta ao patógeno M. perniciosa em T. cacao;
As cisteíno-protease TcCYSPR04 de T. cacao apresenta mais de uma
isoforma, como provável consequência de modificações pós-traduzionais;
O domínio inibidor da TcCYSPR04 bloqueia fisicamente a fenda e os
aminoácidos da tríade catalítica da enzima, impedindo acoplamento com
inibidor ou substrato, conforme demonstrado por modelagem;
Existem pelo menos 370 proteases no genoma de Thebroma cacao,
distribuídas dentro das 5 classes de enzimas determinadas pelo Nomenclature
Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology,
(NC-IUBMB).
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