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EXTRATO

Freitas, Ana Camila O., M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus –
Bahia dezembro de 2012. REGULAÇÃO POR OLIGOMERIZAÇÃO DA
ATIVIDADE INIBITÓRIA DE CISTATINAS DO CACAU (Theobroma cacao L.).
Orientador: Dr. Carlos Priminho Pirovani. Co-orientador (a): Dra. Fátima
Cerqueira Alvim e Dra. Amanda Ferreira da Silva Mendes.

Durante a infecção do Moniliophthora perniciosa em tecidos de cacau ocorre a
ativação de uma série de estratégias de defesa. É sabido que cistatinas
regulam vários processos fisiológicos como a germinação de sementes;
ciclagem e estoque de proteínas; defesa contra estresses abióticos; defesa
contra o ataque de patógenos, como fungos; e regulação de processos de
morte celular. A partir dos dados de bibliotecas de interação T. cacao-M.
perniciosa produzidas por Gesteira et al. (2007), Pirovani et al. (2010) iniciaram
a caracterização de quatro inibidores de cisteíno-proteases do tipo papaína,
denominados TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4 e mostraram que essas
proteínas afetaram o crescimento do fungo in vitro. Devido a importância
econômica de T. cacao e às perdas provocadas por patógenos é necessário
conhecer as estratégias de defesa da planta. Logo, este trabalho tem como
hipótese fundamental o processo de oligomerização como forma de regulação
da atividade destes inibidores, tendo como objetivo caracterizar a atividade das
fitocistatinas de T. cacao descritas por Pirovani et al. (2010). Inicialmente, foi
analisada a estabilidade dos quatro inibidores após tratamento térmico,
avaliando a atividade residual da papaína na presença dos inibidores tratados
termicamente por 10 min a diferentes temperaturas. A proteína TcCYS1
mostrou-se sensível ao tratamento térmico ; ao passo que as TcCYS2, TcCYS3
e TcCYS4 foram termoestáveis, mas TcCYS2 e TcCYS4 apresentam redução
acentuada

no

potencial

inibitório

quando

previamente

tratadas

com

temperaturas entre 60 e 70 °C. A redução da atividade foi mais acentuada a 65
°C para a TcCYS4. Observou-se a formação de dímeros após os tratamentos
térmicos, mostrando que a redução do potencial inibitório desta proteína está
associada à formação desses dímeros. Os dímeros se mantiveram estáveis, já
que o potencial inibitório das alíquotas não se alterou. A proteína TcCYS4
x

suportou grandes variações de pH, pois apresentou potencial inibitório em
torno de 90 % entre o pH 5 e 9, e 70 % de inibição em pH 4 e 20 % em pH 3. O
pH 5 reduziu fortemente a atividade de TcCYS4 em praticamente todos os
tratamentos em temperaturas superiores a 45 °C, mostrando que, neste pH,
possivelmente ocorre a acentuação da formação de dímeros. Não ocorreram
alterações conformacionais significativas na proteína TcCYS4 quando avaliada
a 26 e 65 °C e pH 5 e 6. Durante a caracterização de TcCYS2 percebeu-se a
formação de precipitado, mostrando que a precipitação influencia no perfil
inibitório. Deste modo, observamos que o tratamento a 65 °C forma dímeros
em TcCYS4, que são acentuados pelo pH 5, mostrando que a oligomerização
de TcCYS4 funciona como um modulador da atividade desta proteína. Uma
hipótese a ser testada em trabalhos futuros é se eventuais alterações de pH,
associadas a elevação de temperatura, podem inativar as cistatinas in vivo no
patossistema T. cacao-M. perniciosa, estabelecendo um balanço favorável às
cisteíno-proteases envolvidas em processo de morte celular durante a
mudança de fase da doença.
Palavras-chave: cisteíno-protease, fitocistatina, vassoura-de-bruxa, interação
planta-patógeno, Moniliophthora perniciosa
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ABSTRACT

Freitas, Ana Camila O., M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus –
Bahia december 2012. REGULATION FOR OLIGOMERIZATION OF THE
INHIBITORY ACTIVITY OF CYSTATINS CACAO (Theobroma cacao L.).
Advisor: Dr. Carlos Priminho Pirovani. Advisor Committee Members: Dra.
Fátima Cerqueira Alvim e Dra. Amanda Ferreira da Silva Mendes.

During infection of Moniliophthora perniciosa in the cacao tissues is the
activation of a number of defense strategies. It is known that cystatins regulate
various physiological processes such as seed germination, cycling and storage
of proteins; defense against abiotic stresses, defense against attack by
pathogens such as fungi and regulation of cell death processes. From the data
library of interaction T.cacao-M.perniciosa produced by Gesteira et al. (2007),
Pirovani et al. (2010) initiated characterization of four inhibitors of cysteineproteases of the papain type, called TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 and TcCYS4
and showed that these proteins affected the growth of the fungi in vitro. Given
the economic importance of T. cacao and losses caused by pathogens is
necessary to know the strategies of plant defense. Therefore, this work is the
fundamental hypothesis oligomerization process as a way of regulating the
activity of these inhibitors, aiming to characterize the activity of phytocystatins T.
cacao described by Pirovani et al. (2010). Initially, we studied the stability of
four inhibitors after heat treatment, evaluating the residual activity of papain in
the presence of inhibitors heat treated for 10 min at different temperatures. The
protein TcCYS1 was sensitive to heat treatment; while TcCYS2, TcCYS3 and
TcCYS4 were thermostable but, TcCYS2 and TcCYS4 exhibit marked reduction
in inhibitory potential when pretreated with temperatures between 60 and 70 °C.
The reduction in activity was most pronounced at 65 °C for TcCYS4. It was
observed dimer formation after thermal treatments, showing that reducing the
inhibitory potential of this protein is associated with the formation of these
dimers. The dimers were stable, since the inhibitory potential of aliquots was not
changed. The protein TcCYS4 bore large variations in pH, because it showed
inhibitory potential of around 90 % between pH 5 and 9, and 70 % inhibition at
xii

pH 4 and 20 % at pH 3. The pH 5 strongly reduced activity TcCYS4 in virtually
all treatments at temperatures above 45 °C, showing that at this pH, possibly
accentuation occurs forming dimers. There were no significant conformational
changes in the protein TcCYS4 when measured at 26 and 65 °C and pH 5 and
6. During the characterization of TcCYS2 was observed to precipitate formation,
showing that the influence on the inhibitory profile precipitation. Thus, we
observed that treatment at 65 °C in TcCYS4 form dimers, which are
accentuated at pH 5, showing that the oligomerization TcCYS4 functions as a
modulator of the activity of this protein. A hypothesis to be tested in future
studies is whether any changes in pH associated temperature rise, may
inactivate the cystatins in vivo pathosystem T. cacao-M. perniciosa, establishing
a favorable balance the cysteine-proteases involved in the process of cell death
during the phase change of the disease.
Key-words: cisteine-protease, phytocistatin, wiches’ broom, plant pathogen
interaction, Moniliophthora perniciosa
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1. INTRODUÇÃO

As cistatinas são proteínas que inibem cisteíno-proteases do tipo papaína
(família C1A). As fitocistatinas (PhyCys) são inibidores enzimáticos específicos
de planta que, assim como as de animais, apresentam os três sítios envolvidos
na interação com proteases do tipo papaína: (i) um ou dois resíduos de glicina
na parte N-terminal da proteína; (ii) o sítio reativo QxVxG; (iii) e um triptofano
localizado depois do sítio reativo. Em adição, as PhyCys contêm a sequência
([LVI]-[AGT]-[RKE]-[FY]-[AS]-[VI]-x-[EDQV]-[HYFQ]-N),

que

prediz

a

conformação de estrutura secundária do tipo α-hélice, devido a ligações de
dissulfeto e possíveis sítios de glicosilação (MARGIS et al., 1998). A maioria
das PhyCys são proteínas pequenas com massa molecular entre 11 e 16 kDa,
mas algumas tem a região C-terminal estendida, com massa molecular de
aproximadamente 23 kDa (MARTINEZ et al., 2007). A função desta cauda
terminal não é bem definida, mas foi demonstrado recentemente que podem
inibir leguminas (MARTINEZ et al., 2007). A região conservada LARFAV na
região N-terminal ainda não teve a sua função fisiológica completamente
elucidada, mas sabe-se do seu papel regulatório na atividade de enzimas
endógenas em sementes, durante a germinação e desenvolvimento (VALDESRODRIGUEZ et al., 2007). As cistatinas têm sido implicadas na morte
programada da célula, baseada na sua capacidade de modular cisteínoproteases ativas no processo de “turnorver”. Também estão envolvidas em
estratégias de defesa da planta contra pragas e predadores como coleópteros,
nematoides e fungos (VALDES-RODRIGUEZ et al., 2007).
As cistatinas são geralmente expressas na forma de monômeros, com
exceção da cistatina F humana. É sabido que a produção de dímeros com
ligações de dissulfeto reduz a atividade das proteínas em inibir proteases
(EKIEL; ABRAHAMSON, 1996). Contudo, em alguns membros da superfamília
tem sido descritos formas não covalentes de homodímeros em condições
estressantes. A cistatina C, por exemplo, dimeriza in vitro a elevadas
temperaturas,

baixo

pH

e

desnaturação

química.

A

dimerização

é

acompanhada por uma diminuição da atividade inibidora contra as cisteínoproteases (EKIEL; ABRAHAMSON, 1996).
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Estudos detalhados têm sido realizados para compreender o mecanismo
de interação entre o Theobroma cacao-Moniliophthora perniciosa em nível
molecular. A análise da interação mostrou que além de necrosar os tecidos de
T. cacao durante a infecção, esta interação também envolve processos de
morte celular programada (PCD) (CEITA et al., 2007) . Estudos realizados no
Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UESC demonstraram a
presença de quatro classes de proteases (serino-, cisteíno-, metalo- e
aspártico-proteases) em bibliotecas de cDNA da interação planta-patógeno
(CARVALHO, 2007). Os genes CYS (para as cisteíno-proteases) são mais
expressos durante a fase da doença, onde as cisteíno-proteases estão
participando do processo de degradação proteica que leva a morte celular nos
estágios finais da doença (CARVALHO, 2007; PIROVANI et al., 2008).
Devido à grande importância econômica da cultura de T. cacao, se faz
necessário conhecer as bases moleculares da interação planta-patógeno (T.
cacao-M. perniciosa). Este trabalho tem como hipótese fundamental o processo
de oligomerização como forma de regulação da atividade de inibidores de
cisteíno-proteases,

tendo

como

objetivo

caracterizar

a

atividade

das

fitocistatinas de T. cacao descritas por Pirovani et al. (2010). O trabalho mostra
que a cistatina TcCYS4 do cacau forma dímeros estáveis quando tratada a 65
°C in vitro e propõe que a dimerização da proteína endógena pode constituir
um mecanismo de regulação de sua atividade nos tecidos da planta. Assim,
auxilia a desvendar os mecanismos de ataque e defesa do patossistema em
estudo.

2

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

O Theobroma cacao L.

O cacau (Theobroma cacao L.) é uma espécie arbórea, eudicotiledônea e
perene, pertencente à família Malvaceae (ALVERSON et al., 1999; JOHNS,
1999). Morfologicamente, apresenta folhas simples verde escuras quando
maduras, medindo 20-35 cm de comprimento 7-8 cm de largura, base
cordiforme e ápice em forma de gota (COLOMBO et al., 2012). O caule é ereto
de casca verde lisa quando jovem e cinza-escuro de superfície irregular
quando adulta, apresentando ramos de crescimento vertical e horizontal
(SOUZA; DIAS, 2001; COLOMBO et al., 2012). As flores são amarelas
esbranquiçadas ou rosas pálido; são monoicas caulifloras. formando pequenas
inflorescências de 1-2 cm, agrupadas, denominadas almofadas florais;
apresentam isolamento dos órgãos reprodutivos femininos e masculinos,
favorecendo a polinização cruzada, mas não impedindo a autofecundação
(DIAS, 2001; COLOMBO et al., 2012).
O cacau apresenta centro de origem nas florestas tropicais da América
Central e do Sul, mas pode ser subdividido morfogeográficamente em crioulo
(T. cacao ssp. cacao) oriundos da América Central e México; forasteiro (T.
cacao ssp. sphaeorocarpum) oriundo da América do Sul; e híbridos do
cruzamento entre os dois tipos, como o grupo trinitário (SOUZA; DIAS 2001;
MOTAMAYOR et al., 2002). O fruto do grupo crioulo apresenta casca macia,
rugosa, verde ou vermelha quando imaturo, tornando-se roxo ou amarelo
quando maduro. Possui de 20 a 30 sementes grandes arredondadas
esbranquiçadas

ou

levemente

pigmentadas

com

extremidades

bem

acentuadas na porção inferior, caracterizado pela baixa rusticidade e baixo
potencial produtivo, porém proporcionam a produção de chocolate de alta
qualidade (SOUZA; DIAS 2001; MOTAMAYOR et al., 2002). O grupo forasteiro
apresenta frutos imaturos verdes, tornando-se amarelos quando maduros, sua
casca é dura e lisa e suas sementes são de cor púrpura e achatados, tem
como característica a alta rusticidade e alta produtividade, porém produz
chocolate considerado amargo (SOUZ; DIAS 2001). O grupo trinitário, por sua
vez, apresenta características intermediárias entre os outros dois grupos.
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Dentro do gênero Theobroma encontram-se 22 espécies diploides
dotadas de 20 cromossomos, como T. bicolor, T. grandiflorum e T.
angustifolium, no qual o de maior importância econômica é o Theobroma cacao
L. (SCHNELL et al., 2005; CERVANTES-MARTÍNEZ et al., 2006), já que a
partir dele são produzidos doces, bebidas, cosméticos, ração animal além do
chocolate mundialmente consumido (CARVALHO et al.,1991).
Por volta de 1746 o cacau chegou à região sul da Bahia, devido ao
aumento da demanda da produção naquela época (PURDY; SCHMIDT, 1980;
SOUZA; DIAS, 2001). A espécie se aclimatou muito bem a região e atingiu
altos níveis de produtividade, chegando a 80 % da produção nacional e
segundo lugar da produção mundial na safra de 1984/1985 (FAO, 2002).
Muitas doenças acometem o cacaueiro, como por exemplo, a podridão
parda, causada por várias espécies de Phytophthora; moniliase, causada por
Moniliophthora roreri (HEBBAR, 2007), mas nenhuma foi tão significante no
Brasil quanto a vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo Moniliophthora
perniciosa.

Esta

doença

foi

responsável

pela

queda

acentuada

da

produtividade dos cacaueiros a partir do ano de 1989, quando o fungo chegou
à região sul da Bahia e causou alterações severas na atividade econômica da
região e do país, já que o Brasil deixou de ser um exportador para importar as
amêndoas de cacau (PEREIRA et al., 1990; TREVISAN, 1996).
Desde a década de 90 várias medidas têm sido adotadas para tentar
combater, evitar e minimizar os efeitos da vassoura-de-bruxa, (i) como a
utilização de podas fitossanitárias, que consistem na remoção das partes
infectadas com potencial de formar basidiocarpos de M. perniciosa; (ii) controle
químico, com a aplicação de fungicidas (PURDY; SCHMIDT, 1980); (iii)
utilização de biofungicidas, como o Tricovab produzido pela CEPLAC/CEPEC a
partir do fungo Tricoderma stromaticum, um micoparasita de M. perniciosa
(BASTOS, 2008); (iv) e a utilização de genótipos tolerantes a vassoura-debruxa como o SCAVINA 6. Entretanto, não foi encontrada uma solução
definitiva para a doença causada por M. perniciosa, apesar de ser possível a
convivência do T. cacao com M. perniciosa mantendo níveis de produtividade
mais baixos que em plantas sadias.
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2.2. Patossistema Theobroma cacao - Moniliophthora perniciosa

O fungo basidiomiceto hemibiotrófico Moniliophthora perniciosa (=
Crinipellis perniciosa) (AIME; PHILLIPS-MORA, 2005), pertencente à ordem
Agaricales e família Tricholomataceae (PURDY; SCHMIDT, 1996), apresenta
quatro biotipos, no qual o biotipo C é específico do T. cacao. Dentro do biotipo
C existem dois patotipos: o tipo A mais virulento, ocorrendo na Bolívia, Equador
e Colômbia; e o tipo B, menos virulento, que ocorre no Brasil, Trinidad e
Tobago e Venezuela (MOTILIAL et al., 2003).
Seu ciclo de vida pode ser divido em duas fases distintas. A primeira fase
é denominada biotrófica ou parasítica e é caracterizada pela presença do
micélio monocariótico no espaço intracelular, causando a perda da dominância
apical, hiperplasia, hipertrofia e proliferação de ramos axilares, ocasionando um
quadro de anormalidade nos ramos, denominados de vassouras verdes. A
segunda fase tem por característica a formação de grampos de conexão entre
os septos das hifas do fungo, tornando-o dicariótico, e por consequência a
necrose e morte dos tecidos infectados na porção distal da região original de
infecção, formando as vassouras secas (EVANS, 1980). Após períodos de
alternância entre chuva e seca, qualquer tecido infectado necrosado pode
produzir basidiocarpos gerando esporos (basidiósporos) e, assim, recomeçar o
ciclo de infecção, a partir da germinação dos basidiósporos nas plantas de
cacau seguido pela penetração das hifas por superfícies lesionadas, base de
tricomas e estômatos (ALMEIDA et al., 1997; CHISHOLM et al., 2006).
As defesas pré-formadas ou passivas são as primeiras barreiras da planta
contra o ataque de patógenos. Incluem estruturas superficiais como a cutícula;
a parede celular, com alterações como a deposição de ligninas e compostos
antimicrobianos; e os diversos tipos de tricomas secretores e glandulares que
funcionam como barreiras físicas e/ou reservatórios de compostos químicos
para a proteção da planta contra o ambiente externo e patógenos
(LAZNIEWSKA et al., 2012). Almeida (2012) identificou que as folhas de T.
cacao resistente apresentam mais tricomas que as folhas de T. cacao
suscetível, mostrando que as plântulas com mais tricomas apresentam maior
defesa inata. Além disso, este autor mostrou que as plântulas que não tiveram
as folhas molhadas apresentaram redução do índice de infecção em 30 %,
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possivelmente pelo acúmulo de proteínas do filoplano identificadas, neste
trabalho, como de origem vegetal e origem bacteriana, mostrando a microbiota
também pode ajudar na defesa da planta.
Apesar

destas

estratégias,

o

patógeno

consegue

suplantar

os

mecanismos passivos de defesa da folha, e germinar seus esporos na
superfície da planta e invadi-la por pequenas fissuras ou estômatos abertos.
Porém, desencadeia uma série de reações de defesa induzida ou ativa,
reforçando as barreiras estruturais, como ceras, cutina, suberinas, lignina,
celulose e as proteínas da parece celular; além da produção de metabólitos
secundários como compostos fenólicos, saponinas, terpenoides, esteroides e
proteínas antifúngicas (FERREIRA et al., 2007).
Ultrapassando as barreiras iniciais, os mecanismos de respostas locais ou
sistêmicas são induzidos na tentativa da planta de barrar a infecção.
Mecanismos de defesa induzida são ativados a partir do reconhecimento de
moléculas elicitoras do patógeno por receptores na célula do hospedeiro. Este
fato desencadeia uma cascata de transdução de sinal que induz a produção de
moléculas de sinalização como o ácido jasmônico (JA), ácido salicílico (SA)
(KILARU et al., 2007); etileno (ET) (SCARPARI et al., 2005), ou espécies
reativas de oxigênio (ROS) (DIAS et al., 2011), que interagem com proteínas
específicas de ligação relacionadas a ativação de genes de resposta e defesa
a patógenos (THOMMA et al., 2001; FERREIRA et al., 2007).
Primeiro ocorre uma explosão oxidativa, descrita por Dias et al. (2011),
mas que ainda não chega a caracterizar como reação de hipersensibilidade
(HR). Esta pode ser uma primeira resposta da planta na tentativa de confinar o
patógeno e impedir a sua propagação pelos tecidos, porém HR ainda não é
conhecida para a interação T.cacao-M.perniciosa. Segundo Scarpari et al.
(2005), na primeira fase da infecção do M. perniciosa ao T. cacao ocorrem uma
série de alterações bioquímicas como o aumento do teor de alcaloides,
compostos fenólicos e taninos como forma de estratégia para a eliminação do
fungo. Porém, este mecanismo parece não ser suficiente para barrar a
infecção. A planta faz uma nova investida contra o fungo, desta vez
aumentando os níveis de asparagina, etileno, açúcares e alterando o perfil de
ácidos graxos, além de reduzir o teor de aminoácidos e pigmentos, estratégias
que levam a morte do órgão infectado (SCARPARI et al., 2005).
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Ceita et al. (2007) analisaram plântulas de T. cacao resistentes e
suscetíveis ao M. pernciosa e observaram que, nas plântulas suscetíveis havia
a presença de cristais de oxalato de cálcio (COC) nos tecidos, que
aumentavam com o avançar da infecção, seguido da redução nos estádios
finais da infecção. A redução dos COC está associada sua degradação pela
enzima oxalato oxidase (G-OXO) resultando na produção de peróxido de
hidrogênio (H2O2), que é tóxico para a célula, e é então detoxificada pela
enzima peroxidase do ascorbato (APX). Segundo estes autores, a formação do
H2O2 pode funcionar como uma estratégia de defesa da planta resistente, já
que os cristais não foram detectados nessas, devido ao aumento da expressão
do gene G-OXO e APX durante a infecção do fungo, que degradam COC
(CEITA et al., 2007). Esses resultados sugerem que M. perniciosa desencadeia
uma serie de mudanças no sistema antioxidante do T. cacao, gerando um
colapso do mecanismo de proteção no genótipo suscetível, sendo as
mudanças de efeito duplo: ação protetora contra a estratégia de ataque do
patógeno; ou beneficiando o fungo por causar a morte programada das células
e tecidos, promovendo a maior disponibilidade dos nutrientes para o fungo e
auxiliando sua mudança de fase da biotrófica para a necrotrófica.
Adicionalmente às respostas da interação T. cacao-M. perniciosa, o fungo
produz proteína indutora de necrose MpNEP, capaz de necrosar tecidos,
quando infiltrada no limbo foliar ou meristemas (GARCIA et al., 2007). A
estrutura desta proteína foi resolvida por Zaparoli et al. (2011), que também
mostrou que o gene MpNEP3 é expresso no início da necrose e o gene
MpNEP2 é fortemente expresso no tecido em fase de necrose avançada. A
MpMEP induz a produção de inúmeras isoformas de proteases durante a sua
ação, conforme demonstrado por Macedo (2004), o que auxiliaria no processo
de necrose dos tecidos.
Pirovani et al. (2010) observaram que a proteína TcCYS4 ( um inibidor de
cisteíno-proteases de T. cacao) reduz o seu acúmulo com o amadurecimento
dos tecidos. Porém quando em tecidos maduros infectados por M. perniciosa
constataram a completa ausência desta proteína. Este fato pode favorecer a
ação de cisteíno-proteases de T. cacao, levando à morte dos tecidos nos
estágios avançados de infecção pelo fungo. Esta hipótese foi corroborada tanto
por Cardoso (2011), que detectou a presença da protease TcCYSPR04 na fase
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de necrose dos tecidos infectados, capturada por TcCYS4, quanto por Pirovani
et al.(2008), que detectou em gel uma protease de planta no estágio de
vassoura-seca.

2.3. Cistatinas

As cistatinas são inibidores da atividade de cisteíno-proteases e
constituem uma superfamília de proteínas derivadas de um mesmo ancestral
comum (BOBEK; LEVINE,1992). Tem como principal função a proteção dos
tecidos contra o ataque proteolítico por cisteíno-proteases do hospedeiro e de
diferentes patógenos (BOBEK; LEVINE,1992).
Os membros desta superfamília diferem na massa molecular e
composição de aminoácidos, deste modo são agrupadas em quatro classes de
inibidores de acordo com a sua localização celular, tamanho da sequência e
complexidade de suas cadeias peptídicas: (i) as estefinas, proteínas citosólicas
de aproximadamente 11 kDa e desprovidas de ligações dissulfeto; (ii) as
cistatinas, que apresentam massa entre 13 e 24 kDa, duas ligações dissulfeto
próximas a região carboxi-terminal, podendo apresentar glicosilações ou
fosforilações, e ainda são conhecidas por apresentarem peptídeo sinal; (iii) os
quininogênios, que são glicoproteínas que apresentam massa molecular
variando entre 60 e 120 kDa, são estruturalmente mais complexas, possuem
presença marcante de sequências em tandem, decorrentes de duas
duplicações no gene da família das cistatinas; (iv) e as fitocistatinas que estão
presentes exclusivamente em plantas e apresentam o sítio conservado
LARFAV como uma das suas principais características (BOBEK; LEVINE,
1992; MARGIS et al., 1998; OLIVEIRA et. al., 2003).
As cistatinas são inibidores que competem fortemente com o substrato
pela fenda catalítica das cisteíno-proteases. Sua forte inibição é decorrente da
existência de três pontos de contato entre o inibidor e a enzima. Dois destes
pontos correspondem a dois “loops” formados entre as folhas-β antiparalelas: o
primeiro “loop” contém o motivo altamente conservado QxVxG, encontrado em
todos os indivíduos pertencentes a superfamília das cistatinas; e o segundo
“loop” é menos conservado e é caracterizado pela presença de um triptofano.
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O terceiro ponto de interação contém um resíduo conservado de glicina na
porção N-terminal do inibidor, próximo ao sítio ativo da cisteíno-protease alvo
(MARGIS et.al., 1998).

2.4.

Fitocistatinas

As fitocistatinas são inibidores de cisteíno-proteases específicos de planta
que apresentam os três sítios envolvidos na interação com proteases do tipo
papaína: um ou dois resíduos de glicina na parte N-terminal da proteína, o sítio
reativo QxVxG, e um triptofano localizado depois do sítio ativo (MARGIS et al.,
1998). Além disso, apresentam a sequência ([LVI]-[AGT]-[RKE]-[FY]-[AS]-[VI]x-[EDQV]-[HYFQ]-N), que prediz uma α-hélice na proteína devido a ligações de
dissulfeto, e possíveis sítios de glicosilação (MARGIS et al., 1998).
A maioria das fitocistatinas são proteínas pequenas com massa molecular
entre 11 e 16 kDa, mas algumas têm a região carboxi-terminal estendida, com
massa molecular de aproximadamente 23 kDa (MARTINEZ et al., 2007). A
função desta cauda terminal não é bem definida, mas foi demonstrado
recentemente que pode inibir cisteíno-proteases do tipo legumina (MARTINEZ
et al., 2007). A região conservada LARFAV, na região N-terminal, ainda não
teve a sua função fisiológica completamente elucidada, mas sabe-se do seu
papel regulatório da atividade de enzimas endógenas em sementes, durante o
desenvolvimento e germinação (VALDES-RODRIGUEZ et al., 2007).
As fitocistatinas estão distribuídas entre todas as famílias vegetais.
Análise genômica de fitocistatinas e proteases de diferentes grupos
taxonômicos mostraram que ocorreu um processo co-evolutivo ao longo do
tempo nas proteases e seus inibidores, durante a evolução das plantas. As
estruturas e funções se tornaram cada vez mais complexas, tanto para os
grupos de proteínas como para suas relações funcionais nas plantas
(MARTINEZ; DIAZ, 2008).
As cisteíno-proteases e as fitocistatinas são codificadas por vários genes
em plantas, como por exemplo, em Arabidopsis que possui 95 genes que
codificam cisteíno-protease em seu genoma, e Oryza sativa com 43 genes de
cisteíno-proteases (VAN DER HOORN; JONES 2004; RAWLINGS et al., 2008).
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A complexidade estrutural das fitocistatinas reforça o padrão encontrado no
genoma de plantas, uma vez que este codifica para muitas variantes de
inibidores com distintos padrões de expressão e afinidade para cisteínoproteases (ABRAHAM et al., 2006).
A maioria das fitocistatinas tem capacidade de inibir cisteíno-protease do
tipo papaína. Apresentam motivos inibitórios e estrutura terciária altamente
conservados, indicando que estes inibidores apresentam papel fundamental na
regulação de proteases nas plantas e sugerem uma grande diversidade de
funções (BENCHABANE et al., 2010).
Pouco ainda se sabe sobre o papel das fitocistatinas, mas já são
associadas a algumas funções fisiológicas, tais como: deposição e mobilização
de proteínas de reserva; regulação de processos proteolíticos na planta, em
cisteíno-proteases secretadas por patógeno ou do trato intestinal de
herbívoros; reciclagem de proteínas em órgãos senescentes; diferenciação do
tecido vascular; “turnover” de proteínas em condições estressantes; infecção
por patógeno; e morte celular programada (GRUDKOWSKA; ZAGDANSKA,
2004).
As fitocistatinas são ativamente sintetizadas em sementes jovens, em
desenvolvimento ou em órgãos de armazenamento, para inibirem as cisteínoproteases e promover a deposição de proteínas (BENCHABANE et al., 2010).
Os altos níveis de fitocistatina se mantêm ao longo do período de dormência.
Após a semeadura ou embebição das sementes, aumenta a codificação de
genes para as cisteíno-proteases e concomitantemente a repressão da
expressão de genes para cistatina, e essa redução acarreta a hidrólise das
proteínas de armazenamento e a sua mobilização (BENCHABANE et al.,
2010). Em outro estudo, desenvolvido por (HWANG et al., 2009), observou-se
um retardamento da germinação de sementes de Arabidopsis expressando
constitutivamente o inibidor AtCYS6 comparadas as sementes selvagens e
mutantes com o gene inativado. Os mecanismos de regulação deste balanço
entre

cisteíno-proteases/fitocistatinas

ainda

não

foram

completamente

elucidados, mas acredita-se que giberelinas e ácido abscísico (ABA) tenham
efeitos opostos sobre a modulação deste balanço (BENCHABANE et al., 2010)
Além disso, Dutt et al. (2012) mostraram que sementes embebidas em ácidos
jasmônico aumentaram a expressão de cistatina em sementes de Triticum spp.
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As cistatinas também atuam em folhas e outros órgãos metabolicamente
ativos, controlando as cisteíno-proteases envolvidas nos processos como
reciclagem de proteínas durante a senescência e ativação da proteção a
cascatas metabólicas em condições de estresse abiótico (ZHANG et al., 2008).
Zhang et al. (2008) relataram o aumento de transcritos de mRNA de
fitocistatina em folhas submetidas a condições estressantes como salinidade,
seca e baixas temperaturas. Esses dados corroboram com a detecção de ABA,
sugerindo que estes inibidores têm um papel protetor nas plantas
(CHRISTOVA et al., 2006; BENCHABANE et al., 2010; WANG et al., 2012).
Estas proteínas têm sido vinculadas a morte programada da célula (PCD),
baseada na sua capacidade de modular cisteíno-proteases ativas nesse
processo, como visto por Solomon et al. (1999), que perceberam o bloqueio da
PCD causada pelo estresse oxidativo decorrente da infecção de Pseudomonas
syringae ou pelo estresse oxidativo direto em plantas de Glycine max
expressando constitutivamente fitocistatinas. Este resultado foi corroborado por
Belenghi et al. (2003) ao constatarem a redução acentuada da PCD decorrente
de HR resultante do estresse oxidativo e genes de avirulência em plantas
expressando altos níveis de fitocistatina de Arabidopsis.
Por se tratar de proteínas inibitórias, as fitocistatinas têm capacidade de
inibir também as proteases do trato digestivo de insetos e nematóides (VAIN et
al., 1998; FABRICK et al., 2002). Como relatado por Aguiar et al. (2006), que
observaram a redução acentuada da massa das larvas de Acanthoscelides
obtectus e Zabrotes subfasciatus, e aumento da mortalidade destes insetos, a
partir da administração de fitocistatina de Vigna unguiculata em dieta artificial.
Samac e Smigocki (2003) observaram a redução da população e danos
causados pelo nematoide Pratylenchus penetrans, quando posto em contato
com plantas de Medicago sativa transformadas para expressar fitocistatinas de
Oryza sativa. Gholizadeh et al. (2005) observaram a atividade antiviral de
fitocistatinas, inibindo a atividade de cisteíno-proteases envolvidas na
replicação.
As fitocistatinas apresentam atividade antifúngica, porém esta capacidade
ainda não foi completamente compreendida, pois alguns autores associam a
sua capacidade de inibir o crescimento de alguns fungos à capacidade de inibir
cisteíndo-proteases e outros autores não (MARTÍNEZ et al., 2003; FERREIRA
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et al., 2007; VALDES-RODRIGUEZ et al., 2010). A capacidade de inibir a
formação de esporos, crescimento e desenvolvimento de hifas ou de causar
alterações das características morfológicas das hifas, foi descrito por Christova
et al. (2006) contra Microdochium nival; por Martínez et al. (2003) com inibidor
de Hordeum vulgare contra fungos fitopatogênicos e saprofíticos; por Martinez
et al. (2005) com inibidor de Fragaria spp. contra os fungos fitopatogênicos
Botrytis cinerea e

Fusarium oxysporum; por Soares-Costa et al. (2002)

utilizando inibidor de Saccharum spp. contra Trichoderma reesei; por ValdesRodriguez et al. (2010) inibindo o crescimento de fungos fitopatogênicos como
Fusarium oxysporum, Sclerotium cepivorum e Rhyzoctonia solani utilizando
inibidor de Amaranthus acanthochiton; e por Yang e Yeh (2005) e Wang et al.
(2008) inibindo de Sclerotium rolfsii por fitocistatina de Alocasia spp.
Pirovani et al. (2010) demonstraram a inibição do crescimento do micélio
do fungo M. perniciosa in vitro pelas quatro fitocistatinas de T. cacao
denominadas TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4, que são alvos do
presente estudo. As proteínas TcCYS1 e TcCYS3 apresentam peptídeo sinal e
96 % de identidade entre elas. TcCYS3 contém 124 aminoácidos enquanto a
proteína TcCYS1 apresenta 209 aminoácidos. Isto se deve pelo fato de
TcCYS3 ser resultante de um “splicing” alternativo do gene que codifica para a
proteína TcCYS1, alem de não apresentar a cauda C-terminal estendida. As
proteínas TcCYS4 e TcCYS2 não apresentam peptídeo sinal e apresentam 88
% de identidade. TcCYS4 contém região C-terminal estendida e uma
sequência primária com 205 aminoácidos, enquanto que TcCYS2 é truncada
em relação à TcCYS4 e contém 127 aminoácidos, como pode ser mostrado na
Figura 1.
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Figura 1: Mapa físico de TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4. As proteínas TcCYS1 e
TcCYS3 apresentam peptídeo sinal e TcCYS1 apresenta cauda C-terminal estendida. As
proteínas TcCYS4 e TcCYS2 não apresentam peptídeo sinal e TcCYS4 apresenta cauda Cterminal estendida. LARFAV corresponde à sequência conservada característica das
fitocistatinas. Os resíduos em vermelho fazem parte do sítio inibitório contra papaína e as
sequências SNSL corresponde ao sítio de inibição de cisteíno-proteases do tipo leguminas.

2.5.

Oligomerização

A oligomerização é a auto-associação de duas ou mais cadeias
polipeptítidicas formando dímeros, trímeros ou, em maior ordem de grandeza,
oligômeros. A dimerização ou oligomerização de proteínas é um fator crucial
para a regulação de enzimas, canais de íons, receptores e fatores de
transcrição. Assim, estas auto-associações proteicas podem ajudar a reduzir o
Marianayagam et al. (2004) tamanho do genoma, porém podem apresentar
ação deletéria quando oligômeros não nativos se associam. Por outro lado, a
montagem de oligômeros com duas ou mais subunidades menores, com
múltiplas atividades bioquímicas, é mais interessante do que concentrar
múltiplas

atividades

bioquímicas

em

uma

longa

cadeia

polipeptídica

(LEHNINGER et al., 2006). A frequência de erros na codificação de uma
proteína maior é superior àquela que ocorre durante os eventos da expressão
gênica que resulta em cadeias polipeptídicas mais curtas. Por isso, a evolução
molecular avança no sentido de gerar oligômeros multifuncionais, a partir da
expressão de genes mais curtos (LEHNINGER et al., 2006).
A formação de oligômeros é considerada comum, já que poucas proteínas
são

funcionais

na

forma

de

subunidades

proteicas

individuais

(MARIANAYAGAM et al., 2004). Geralmente as proteínas estão associadas a
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outras biomoléculas, conferindo várias vantagens como maior estabilidade,
maior controle da acessibilidade e especificidade a sítios ativos, e maior
complexidade (MARIANAYAGAM et al., 2004). No entanto, para algumas
proteínas a formação de dímeros significa a perda ou redução da atividade,
pois, muitas vezes, durante a formação dos dímeros, um monômero é preso ao
outro pelo sítio ativo (MARIANAYAGAM et al., 2004).
A interação com chaperonas moleculares pode resultar em grandes
mudanças na conformação das proteínas (MARIANAYAGAM et al., 2004).
Chaperonas como a calreticulina e a proteína de choque térmico Hsp90,
aparentemente conseguem se auto associar e gerar homo-oligômeros que
podem se ligar às proteínas mal dobradas. A HslUV, ClpXP e ClpAP são
ATPases do tipo AAA+, pertencentes a uma classe de proteínas, em que o
ATP consegue se ligar às suas subunidades e ser hidrolisado. Acredita-se que
a energia gerada possa ser utilizada para o dobramento ou desdobramento de
proteínas (MARIANAYAGAM et al., 2004).
Existem vários tipos de interações na formação de complexos, um deles é
o domínio de troca. Esta interação foi descrita pela primeira vez na estrutura
cristalina da toxina da difteria, onde foi observado a formação de oligômeros
através da troca de subunidades estruturais idênticas entre monômeros
(EKIEL; ABRAHAMSON 1996; MARIANAYAGAM et al., 2004).
Neste tipo de interação, o domínio permutado está em uma região
flexível, permitindo efetuar a troca a nível intra e intermoleculares. Além disso,
o fato de proteínas que formam oligômeros através do domínio de troca e
apresentam sequências, níveis de flexibilidade e estruturas distintas sugere
que esse tipo de fenômeno não é exclusivo de uma classe de proteínas (YANG
et al., 2005).Além disso, Yang et al. (2005) estudaram o efeito da concentração
da proteína Eps8 (fator de crescimento da epiderme via receptor 8 de
substrato) sobre a dimerização e a formação de oligômeros de alta massa. Eles
perceberam que existe uma grande barreira de energia livre separando os
monômeros da conformação de dímeros por domínio de troca. Além disso,
estes autores verificaram que a dimerização da proteína é altamente
dependente da temperatura e concentração, e que a medida que aumenta a
concentração e a temperatura, maior a formação de dímeros fortes , até chegar
ao limiar em que essa influência se estabiliza.
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O fato de várias proteínas diferentes conseguirem formar dímeros a partir
de domínio de troca, até mesmo com domínios diferentes sendo trocados em
variantes da mesma proteína, levou a propor que qualquer proteína com
regiões C ou N terminais livres apresenta potencial para formar dímeros pelo
domínio de troca (LIU; EISENBERG, 2002). Porém, quando essa interação é
descontrolada ocorre a formação das fibrilas amilóides, que estão associadas a
doenças neurodegenerativas, como acontece com a cistatina C humana.
As cistatinas são comumente encontradas na forma monomérica, com
exceção a cistatina F humana, que é produzida na forma de dímeros inativos
ligados por ligação dissulfeto entre as moléculas, ativada quando reduzida
(CAPPELLO et al., 2004).
A produção de dímeros com pontes de dissulfeto reduz a atividade das
cistatinas. Contudo, para alguns membros da superfamília têm sido descritas
formas não covalentes de homodímeros sob condições estressantes. A
cistatina C, por exemplo, dimeriza in vitro em temperaturas entre 60 e 80 °C,
baixo pH e desnaturação química com cloridrato de guanidina (GdnHCl)
(EKIEL; ABRAHAMSON 1996).
Uma mutação pontual no gene da cistatina C em humanos com a troca de
uma leucina por uma glutamina na posição 68, resulta em uma proteína
mutante (ABRAHAMSON; GRUBB, 1994). Esta proteína tem alta capacidade
de formar dímeros em temperatura corporal e pH fisiológico, devido a formação
de pontes dissulfeto conectando os resíduos 47 e 69 da proteína
(ABRAHAMSON; GRUBB, 1994; JANOWSKI et al., 2001; ORLIKOWSKA et al.,
2011). A estrutura de cistatina C humana consiste em dois seguimentos β1-αβ2 e β3-β4-β5 que são unidos pela volta “loop” L1. Estudos experimentais e
teóricos mostraram que L1 é uma região muito instável e flexível, devido a
presença de uma valina na posição 57, permitindo a formação dos dímeros em
domínio de troca entre duas moléculas (JANKOWSKA et al., 2004). Orlikowska
et al. (2011) constataram, pela primeira vez que, uma mutação pontual na
posição 57, de uma valina por uma asparagina, é capaz de estabilizar L1 e
manter a proteína na forma monomérica.
Ohtsubo et al. (2007) observaram que uma cistatina de Oryza sativa, a
Oryzacystatin-II, forma dímeros quando estocada a 4 °C e quando tratada a 65
°C, os dímeros são reconvertidos a monômeros. Além disso, Pirovani et al.
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(2010) clonaram e expressaram quatro cistatinas de T. cacao, analisaram a
cinética de inibição de papaína das proteínas recombinantes demonstrando
que estas proteínas afetam o crescimentos das hifas de M. perniciosa in vitro.
Deste modo, este trabalho teve por objetivo analisar se a oligomerização in
vitro sob diferentes condições pode regular a atividade inibitória das quatro
cistatinas de T. cacao durante a interação T. cacao-M. perniciosa.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Obtenção das proteínas recombinantes

Os clones de expressão em Escherichia coli das cistatinas de T. cacao
TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4 foram produzidos por Pirovani et al.
(2010), a partir de bibliotecas de cDNA da interação Theobroma cacaoMoniliophthora perniciosa produzidas por Gesteira et al. (2007).
Os clones do estoque permanente foram inoculados em 10 mL de meio
de cultura “Circle Grow” acrescido dos antibióticos cloranfenicol 34 μg mL-1 e
kanamicina 50 μg mL-1, seguido de incubação a 37 °C, sob agitação a 200 rpm
por 16 h. Os pré-inóculos foram centrifugados a 5000 rpm por 10 min em
centrífuga 5804R (Eppendorf) e os “pellets” foram inoculados em 200 mL de
meio de cultura Circle Grow acrescido dos antibióticos citados acima e
mantidos a 37 °C sob agitação a 200 rpm. Quando as culturas atingiram a OD
600 nm entre 0,5 e 0,7 a produção das proteínas foi induzida por 0,4 mmol L-1
de IPTG (isopropil-β-D-tiogalactósido) (Fermentas). Após quatro horas de
indução a 37 °C sob agitação a 200 rpm, as culturas bacterianas foram
centrifugadas a 5000 rpm por 10 min e os “pellets” obtidos foram estocados a 20 °C.
Para a purificação das proteínas recombinantes, os “pellets” foram
degelados com 20 mL de tampão de ligação (500 mmol L-1 de NaCl, 20 mmol
L-1 de Tris-HCl pH 7,9 e 5 mmol L-1 de imidazol) adicionado de 100 µL de
lisozima 50 mg mL-1 e incubadas por 20 min a 25 °C. Em seguida, para auxiliar
a lise das células bacterianas, a amostra foi sonicada em gelo em processador
ultrassônico GEX 130 com sonda de 6 mm de diâmetro, por 10 min em ciclos
de 10 s e intervalos de 25 s, à amplitude de 70 %. O lisado foi centrifugado em
centrífuga 5804R a 10000 rpm por 20 min a 4 °C. As proteínas foram
purificadas do extrato bacteriano por cromatografia de afinidade por metal
imobilizado (IMAC) utilizando a coluna HisTrap FF crude (GEHealthcare)
ativada com íons Ni2+ em HPLC Äkta puriffy (GeHalthcare). Neste processo, as
proteínas recombinantes ligaram-se a sefarose-Ni2+ pela cauda de histidinas, e
as demais proteínas ligadas fracamente a resina foram removidas por lavagens
com tampão de ligação. As proteínas recombinantes foram eluídas com
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gradiente de concentração de imidazol utilizando tampão de eluição (500 mmol
L-1 de NaCl, 20 mmol L-1 de Tris-HCl pH 7,9, 500 mmol L-1 de imidazol). Em
seguida, as frações purificadas foram reunidas e dessalinizadas por diálise,
utilizando membrana MWCO 6-8000 (SpectrumLabs), substituindo o tampão de
eluição usado na cromatografia por tampão de atividade (tampão fosfato 100
mmol L-1 pH 6,0, EDTA 2 mmol L-1 e 2-mercaptoetanol 10 mmol L-1). As
proteínas obtidas foram quantificadas pelo método de Bradford (1976) e
analisadas a 595 nm de absorbância em espectrofotômetro de microplacas
VersaMax (Molecular Devices), utilizando BSA (albumina soro bovina) como
padrão. As cistatinas purificadas foram analisadas em SDS-PAGE a 15 % de
acordo com Laemmli (1970), seguido de coloração com azul de comassie
coloidal G250 a 0,1 % (NEUHOFF et al., 1988).

3.2. Termoestabilidade de TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4

As fitocistatinas recombinantes TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4 a
20 mol L-1 foram aliquotadas e tratadas a 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 e 90 °C
por 10 min em termociclador. Uma alíquota foi mantida a 8 °C e utilizada como
controle. Em seguida, alíquotas de 30 µL foram pré-incubadas em microplacas
com 10 µL de papaína a 106,83 µmol L-1 e 10 µL de tampão de atividade por 5
min a 37 °C, as reações de cinética inibitória foram realizadas de acordo com o
item 3.2.1.

3.2.1. Reação de cinética inibitória de cistatina

Acrescentou-se 200 µL do substrato cromogênico BApNA (Nα-benzoil-DLarginina-ρ-nitroanilida) (Fluka), 1,2 mmol L-1 em tampão de atividade incubado
a 37 °C e mediu-se o incremento de absorbância decorrente da liberação de nitroanilina a partir da hidrólise do substrato pela papaína, em reações
ajustadas para o volume final de 250 L. A absorbância a 410 nm das reações
inibitórias foram monitorada, por 3 h a 37 °C, em espectrofotômetro de
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microplacas VersaMax (Molecular Devices), em intervalos de leitura de 15 min,
com acompanhamento pelo software SortMax Pro 4.8 (Molecular Devices).
O percentual de inibição foi calculado de acordo com a seguinte fórmula:

No qual

corresponde ao percentual inibitório, que é obtido a

partir da subtração dos valores de absorbância final (
absorbância inicial (

) do valor da

), no intervalo de tempo em que a reação teve

incremento de absorbância linear, multiplicado por 100 e dividido pela média da
absorbância do controle negativo (

).

3.3. Oligomerização da TcCYS4 recombinante em gel nativo e por
cromatografia de exclusão molecular

A fim de compreender o comportamento diferenciado da proteína TcCYS4
utilizou-se alíquotas da proteína tratada termicamente e o controle mantido a 8
°C em geladeira (Item 3.2), acrescidas de tampão de amostra (20 % v/v
Glicerol; 0,2 mol L-1 Tris-HCl pH 6,8 e 0,05 % p/v azul de bromofenol) não
desnaturante e analisadas em PAGE nativo a 15 %, segundo Laemmli (1970),
em cuba modelo SE260 (Omniphor). Os géis foram feitos em triplicata. As três
imagens

dos

géis

nativos

foram

digitalizadas

em

fotodocumentador

ImageScanner (Amersham Biosciences) e as bandas foram quantificadas com
o software Image Master 2D-Plantinum 7.0 (GeHealthCare).
A influência da temperatura na conformação molecular de TcCYS4
também foi analisada por meio de cromatografia de exclusão molecular. Para
isso, foi realizada a troca do tampão de atividade por tampão fosfato 100 mmol
L-1 acrescido de 150 mmol L-1 de NaCl em coluna G-25 (GeHealthcare).
Alíquotas de TcCYS4 foram tratadas termicamente a 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80 e 90 °C por 10 min em termociclador e em seguida analisadas em HPLC
Äkta puriffy (GeHealthcare) em coluna Superdex 75 5/150 (GEHealthcare). O
marcador de peso molecular LMW (GeHealthcare) em tampão fosfato 100
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mmol L-1 e NaCl 150 mmol L-1 foi utilizado como referência. Esse marcador
contém albumina bovina (67 kDa), ovalbumina (43 kDa), quimotripsinogenio A
(25 kDa) e ribonuclease A (13,7 kDa). As amostras foram analisadas quanto ao
volume de retenção na coluna equilibrada em tampão fosfato 100 mmol L-1,
acrescido de NaCl 150 mmol L-1, sob fluxo de 150 L min-1.

3.3.1. Estabilidade dos dímeros de TcCYS4

A estabilidade dos dímeros foi testada a partir de seis alíquotas de
TcCYS4 de mesma concentração (20 mol L-1) tratadas a 65 °C por 10 min ao
longo de 20 dias, no 1º, 3º, 6º, 10º, 15º e 20º dia, e estocadas a 8 °C. A
proteína TcCYS4, sem tratamento térmico prévio, e estocada a 8 °C foi usada
como controle. No vigésimo dia foram testadas quanto à atividade inibitória de
papaína em reações cinéticas, conforme o item 3.2.
O percentual da atividade residual de papaína foi calculado como descrito
em 3.2.1. A análise de variância (ANOVA) e comparação das médias (Tukey,
p<0,05 e p<0,01) de três repetições foram realizadas.

3.3.2. Reconversão dos dímeros a monômeros

A proteína recombinante TcCYS4 foi dividida em duas alíquotas, na qual
uma delas foi tratada com trombina para a remoção da cauda de histidina. Para
isso, foi colocada a proteína trombina (10 mg mL-1) (USB) no tubo contendo a
proteína TcCYS4, seguido de incubação a 22 °C por 16 h. A outra alíquota da
proteína TcCYS4, que não recebeu trombina, se manteve em geladeira por 8
°C. Após o tratamento, a proteína tratada a (-His-tag) e não tratada (+His-tag)
foram submetidas a análise por SDS-PAGE a 15% para confirmação da
clivagem da cauda.
Após o diagnóstico de clivagem, as caudas de histidinas foram removidas
da solução a partir da centrifugação por 30 min a 4.000 rpm em tubos centricon
vivaspin 6 (GEHealthcare) com limite de exclusão de 10 kDa, fazendo lavagens
com tampão fosfato de sódio 10 mmol L-1. Em seguida, a proteína –His-tag e a
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proteína +His-tag foram quantificadas pelo método de Bradford e diluídas para
a concentração de 1,2 mg mL-1.
A reconversão dos dímeros de TcCYS4 a monômeros foi avaliada a partir
do tratamento das proteínas TcCYS4 –His-tag e +His-tag incubadas por 10
min a 65 °C, 80 °C e 65 °C seguido de incubação no gelo por 5 min e em
seguida, tratada a 80 °C por mais 10 min. Alíquotas das proteínas sem
tratamento serviram como controle para as reações.
As reações de inibição foram realizadas utilizando 213,67 µmol L-1 de
papaína, 20 µL das proteínas TcCYS4 –His-tag e +His-tag; 20 µL de tampão
de atividade, seguida de pré-incubação a 37 °C por 5 min e adição de 200 µL
de BApNA em tampão de atividade e leituras a 37 °C por 2 h com intervalos de
leitura de 15 min, como descrito no item 3.2.1.
O percentual da atividade residual de papaína foi calculado de acordo
com o procendimento metodológico descrito no ítem 3.2.1., no qual
foi o valor da reação sem inibidor para servir como referência de
100 % de atividade residual de papaína. Foi realizado a análise de variância
(ANOVA) e teste de médias (Tukey, p<0,01 e p<0,05).

3.4. Influência do tempo de tratamento na atividade de TcCYS4

A influência do tempo na oligomerização foi avaliada a partir do
tratamento a 65 °C por 0, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 e 600 s e em seguida
avaliados quanto a atividade residual de papaína.
As reações de cinética inibitória foram realizadas utilizando 10 µL de
papaína 320,5 µmol L-1, 20 µL a 86,79 µmol L-1 da proteína TcCYS4 e 20 µL de
tampão de atividade, seguida de pré-incubação a 37 °C por 5 min e adição de
200 µL de BApNA em tampão de atividade e leituras a 37 °C por 2 h com
intervalos de leitura de 15 min, como descrito no item 3.2.1.
O percentual da atividade residual de papaína foi calculado como descrito
no ítem 3.2.1., no qual se utilizou a absorbância de uma reação sem inibidor
para servir como referência de 100 % de atividade residual de papaína.
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3.5.

Efeito do pH sobre o potencial inibitório de TcCYS4

O efeito do pH sobre a capacidade inibitória de TcCYS4 foi avaliada a
partir de reações em espectrofotômetro de microplacas VersaMax (Molecular
Devices), utilizando o inibidor de cisteíno-proteases TcCYS4, (20 µL) papaína
(53,41 µmol L-1) e o substrato cromogênico BApNA (2,0 mmol L-1) em EDTA (2
mmol L-1) e 2-mercaptoetanol (10 mmol L-1), e analisadas a 410 nm de
absorvância. Inicialmente, a papaína foi incubada com o inibidor a 37 °C por 5
min e, em seguida, a reação foi acrescida de 60 µL de soluções tamponantes
nos pHs 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5 e 11,0.
Para os pHs 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5 e 11,0 foi usado
tampão glicina (250 mmol L-1) . Para os pHs 5,0; 6,0; 7,0 e 8,0 foi usado
soluções a 250 mmol L-1 de tampão fosfato. Após acrescentar os tamponantes,
a reação foi incubada por 10 min a 37 °C e, em seguida, acrescentou-se 200
µL do substrato cromogênico BApNA, realizando-se leituras por 3 h a 37 °C,
em intervalos de 15 min.
O percentual de inibição foi calculado a partir incremento da absorbância
(Δ), no intervalo de tempo em que ocorreu incremento linear de absorbância.
Em seguida, o valor do Δ, para as reações na presença do inibidor, foi
relativizado com o Δ das reações na ausência do inibidor, para cada tratamento
de pH.

3.5.1. Influência do pH seguido de tratamento térmico no potencial
inibitório de TcCYS4

A proteína TcCYS4 foi dividida em alíquotas e incubada por 1 hora a 25
°C com tampão fosfato 250 mmol L-1 pH 5,0; 6,0; 7,0 e 8,0 e tampão glicina 250
mmol L-1, pH 4,0. Em seguida as alíquotas foram tratadas a 45, 50, 55, 60, 65,
70 e 80 °C por 10 min, reservando alíquotas a 8 °C como referência, resultando
em amostras com diferentes pHs e temperaturas de incubação .
As misturas cistatina-tampão foram pré-incubadas em microplacas com
10 µL de papaína (106,83 µmol L-1) e 20 µL de tampão de atividade por 5 min a
37 °C, em seguida, foi acrescentado 200 µL do substrato cromogênico BApNA
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(1,2 mmol L-1) em tampão de atividade e mediu-se a absorbância a 410 nm por
3 h a 37 °C com intervalos de leitura de 15 min.
O percentual inibitório foi calculado como descrito no ítem 3.2.1., onde
utilizou-se a absorbância de uma reação sem inibidor para servir como
referência de 100 % de atividade residual de papaína. Realizou-se análise de
variância (ANOVA) e fez-se teste de médias (Tukey, p<0,05).

3.6.

Acidez titulável em tecido foliar de cacau
O material foliar foi coletado de ‘Cacau Comum’ (“Parazinho”) na

‘Cabruca’ da UESC, rodovia Jorge Amado, km 16, Ilhéus, BA. Utilizaram-se a
terceira folha de ramos plagiotrópicos de mesmo estádio de desenvolvimento,
mas com diferentes estádios de infecção por M. perniciosa (Figura 2).

Figura 2: Folhas de T. cacao em diferentes estádios de desenvolvimento da vassoura-debruxa. O estádio 0 onde a folha não apresenta sinais de doença. Estádio 1, onde a folha se
apresenta túrgida. Estádio 2 onde a folha está com aspecto desidratado e encarquilhamento
moderado. Estádio 3 onde a folha está muito encarquilhada e apresenta sinais de necrose.

Os estádios de infecção das folhas da vassoura verde foram escolhidos
de acordo com o aspecto visível das folhas: o estádio 0, no qual a folha não
apresenta sinais de doença; estádio 1, o lançamento do ramo plagioteópico
infectado apresenta superbrotamento, mas a folha ainda não apresenta
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alteração aparente; estádio 2, a folha está com aspecto seco e começando a
encarquilhar e; estádio 3, a folha está muito encarquilhada e apresenta sinais
de início de necrose.
Após a coleta, o material vegetal foi conservado em N2 líquido e parte foi
liofilizado. Para a medição da acidez titulável, foi utilizado material fresco e
material liofilizado, sendo que para o material fresco foi utilizado em torno de 1
g de matéria e para o material liofilizado foi utilizado aproximadamente 0,2 g,
com cinco replicas para cada estádio. Utilizou-se a área do limbo foliar entre a
2ª e a 3ª nervura secundária. Após a pesagem, foi acrescentado 25 mL de
água destilada e levado a fervura por 15 min. Em seguida, o material vegetal foi
removido do recipiente e o volume foi completado para 50 mL com água
destilada.
Posteriormente, com a amostra já a temperatura ambiente (25 °C), foi
acrescentada duas gotas de fenolftaleína a 1 % e submetida a titulação com
hidróxido de sódio a 0,01 mol L-1, padronizado com biftalato de sódio a 0,01
mol L-1. A partir dos valores de massa vegetal utilizada para cada replicata e o
volume de hidróxido de sódio gasto para cada titulação, foi calculado o
percentual de acidez livre a partir da fórmula:

Onde V corresponde ao volume de NaOH utilizado para a titulação de
cada replica; N corresponde a molaridade de NaOH; P é relativo a massa de
tecido vegetal utilizado para cada replicata; f é o fator de correção de NaOH,
cujo valor é obtido a partir da fórmula:

Na qual N corresponde a molaridade do biftalato de sódio; V corresponde
ao volume de biftalato de sódio utilizado para a padronização de NaOH; N’
corresponde a molaridade de NaOH; e V’ corresponde ao volume de NaOH
utilizado na titulação do biftalato.
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Realizou-se análise de variância (ANOVA) e fez-se teste de médias
(Tukey,p<0,05).

3.7.

Espectroscopia de dicroísmo circular

Somente as proteínas recombinantes TcCYS3 e TcCYS4 foram
analisadas por espectroscopia de dicroísmo circular (CD), uma vez que são
obtidas a partir do extrato solúvel do extrato bacteriano (Pirovani et al., 2010),
alcançando concentração suficiente para esta análise. As proteínas TcCYS1 e
TcCYS2 acumulam na fração insolúvel do extrato bacteriano (Pirovani et al.,
2010) e, portanto, não alcançam a concentração suficiente para análise por
dicroísmo

circular.

Os

experimentos

de

CD

foram

realizados

no

espectropolarímetro JASCO J-815, onde a temperatura da câmara da cubeta é
controlada pelo sistema Peltier PTC-423S/15. As medições foram realizadas
em cubeta de quartzo de 1 mm de espessura.
Nas análises de varredura no espectro de UV distante (190 a 250nm) de
TcCYS3 e TcCYS4 em tampão fosfato de sódio a 10 mmol L-1, pH 6,0, foram
coletados com velocidade de varredura de 50 nm/min e intervalo de dados de
0,5 nm. Foram realizadas leituras com as temperaturas de 26, 65 e 92 °C para
TcCYS4 e apenas 26 e 92 °C para TcCYS3, com 5 min de incubação da
amostra, para dar início às leituras, na qual foram realizadas três medições
consecutivas e utilizada a média dos três espectros. O programa utilizado foi o
Spectra Manager (JASCO) e os dados foram tratados utilizando o programa
Origin Pro 8.0 (OriginLab Corporation).
Para a análise da influência do pH e tratamento térmico de TcCYS4 em
tampão fosfato de sódio a 10 mmol L-1 pH 6,0, foram utilizadas quatro alíquotas
da proteína : (i) uma amostra mantida na geladeira a 8 °C; (ii) tratamento a 65
°C por 10 min; (iii) tratamento de 250 mM de tampão fosfato de sódio pH 5,0
por 30 min a 25 °C; (iv) e a última recebeu tratamento de 250 mmol L-1 de
tampão fosfato de sódio pH 5,0 por 30 min a 25 °C e em seguida foi tratada por
10 min a 65 °C.
Foram realizadas análises de varreduras nos espectros de 200 a 250 nm
em cubeta de 1 mm de espessura, em intervalo de leitura de 0,5 nm e
velocidade de 50 nm/min a 26 °C e a 65 °C a depender do tratamento com 5
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min de incubação da amostra para dar início às leituras; na qual foram
realizadas três medições consecutivas e utilizada a média dos três espectros.
O programa utilizado foi o Spectra Manager (JASCO) e os dados foram
analisados utilizando o programa Origin Pro 8.0 (OriginLab Corporation).
A análise da influência da cauda de histidina no espectro de TcCYS4 foi
realizada no espectro de UV distante (190 a 250nm), no qual utilizou-se
TcCYS4 –His-tag e + His-tag (como descrito no item 3.3.2) em tampão fosfato
de sódio a 10 mmol L-1, pH 6,0. Os espectros foram coletados com varredura
de 50 nm/min e intervalo de dados de 0,5 nm. Foram realizadas leituras com as
temperaturas de 26 e 92 °C, com 5 min de incubação da amostra, para dar
início às leituras, na qual foram realizadas três medições consecutivas e
calculada a média dos três espectros. O programa utilizado foi o “Spectra
Manager” (JASCO) e os dados foram analisados utilizando o programa Origin
Pro 8.0 (OriginLab Corporation).
Nas análises de desnaturação por aquecimento (unfolding) e renaturação
por resfriamento (refolding) da proteína TcCYS4 sem tratamento prévio e
tratada a 65 °C por 10 min, utilizou-se o programa “Temperature
Measurement”, com leituras feitas a 218 nm a cada 2 °C e aquecimento de 6
em 6 °C. No “unfolding” foram realizadas leituras de 26 a 92 °C e no “refolding”
de 92 a 26 °C. Os dados foram analisados utilizado o programa Origin Pro 8.0
(OriginLab Corporation).

3.8. Quantificação de TcCYS2 precipitado durante tratamento térmico

A proteína TcCYS2 recombinante, após submetida aos tratamentos
térmicos, como descrito no item 3.2, foi centrifugada a 14500 rpm por 10 min e,
em seguida, separadas as frações solúveis e precipitadas. Os precipitados
foram ressuspensos em tampão de atividade acrescido de ureia a 6 M e
incubado no gelo por 30 min para ressolubilizar o precipitado. As alíquotas
foram diluídas, para a redução da concentração da ureia a 3 M, com tampão de
carregamento de amostra em SDS-PAGE (10 % p/v SDS; 10 mmol L-1 2mercaptoetanol; 20 % v/v glicerol; 0,2 mol L-1 Tris-HCl pH 6,8; 0,05 % p/v azul
de bromofenol) tampão de amostra e analisadas em SDS-PAGE a 15 % em
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triplicata. Os géis foram corados com azul de comassie coloidal G250 a 0,1 %
(NEUHOFF et al., 1988) e digitalizados em fotodocumentador ImageScanner
(Amersham Biosciences), utilizando o software LabScan.
quantificadas

utilizando

o

software

As bandas foram

“ImageMaster

2D-Platinum”

(GeHealthCare). Os valores de porcentagem de volume foram utilizados para
calcular o percentual de precipitação de TcCYS2, para cada tratamento e gerar
o gráfico.

3.9. Análise estatística

Realizou-se análise de variância (ANOVA) e fez-se teste de médias
(Tukey, p<0,01 e p<0,05) para os ensaios de estabilidade dos dímeros de
TcCYS4 com n=3; para a avaliação da reconversão dos dímeros a monômeros
com n=4; e para a os testes de acidez titulável com n=5.
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4. RESULTADOS

4.1. Análise das proteínas purificadas em SDS-PAGE

As proteínas purificadas por cromatografia de afinidade foram analisadas
por SDS-PAGE a 15 % (Figura 3). Comparadas ao padrão de massa
molecular, as proteínas purificadas TcCYS1, TcCYS2, TcCYS3 e TcCYS4
apresentaram com a cauda de histidina aproximadamente 24 kDa, 16 kDa, 14
kDa e 25 kDa, respectivamente, como descrito por Pirovani et al. (2010)
quando fusionadas a cauda de histidina para a purificação.

Figura 3: Análise, em SDS-PAGE a 15%, das cistatinas recombinantes TcCYS1,TcCYS2,
TcCYS3 e TcCYS4, purificadas por cromatografia de afinidade, de acordo com Pirovani et al.
(2010). Onde M, é o marcador de peso molecular LWM (GeHealthcare). TcCYS1 e TcCYS2
foram purificadas da fração insolúvel do extrato bacteriano de E. coli e TcCYS3 e TcCYS4 da
fração solúvel do extrato bacteriano.

4.2. Comportamento das proteínas recombinantes após tratamento
térmico

A caracterização das fitocistatinas foi iniciada pela análise da estabilidade
térmica, na qual alíquotas das quatro cistatinas, descritas por Pirovani et al.
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(2010), foram tratadas por 10 min em diferentes temperaturas e submetidas a
ensaio de atividade inibitória sobre a papaína.
A proteína TcCYS1 apresentou instabilidade após tratamento térmico,
uma vez que ocorreu a perda gradativa da eficiência inibitória, quando tratada a
temperaturas superiores a 55 °C, chegando a cerca de 5 % de inibição no
tratamento a 90 °C. Precipitados foram visualizados após o aquecimento em
temperaturas acima de 60 °C (Dado não mostrado).
A proteína TcCYS3 apresentou um comportamento termoestável, uma
vez que não alterou o perfil inibitório após todos os tratamentos térmicos
utilizados, mantendo uma taxa de inibição de aproximadamente 100 % para
todas as temperaturas.
As

proteínas

TcCYS2

e

TcCYS4

apresentaram

comportamento

diferenciado das demais proteínas. TcCYS4, após tratamento na faixa de
temperatura entre 60 e 70 °C apresentou redução do seu potencial inibitório.
Enquanto que após os tratamentos na faixa de 80 e 90 °C manteve-se ativa. A
proteína tratada a 80 °C apresentou atividade inibitória superior a da alíquota
que não foi submetida a nenhum aquecimento (controle). A proteína TcCYS2
apresentou formação de precipitado e decréscimo gradativo do potencial
inibitório após os tratamentos na faixa de 45 a 65 °C, com a atividade inibitória
mínima para o tratamento de 65 °C (Figura 4).
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Figura 4: Perfil inibitório das quatro cistatinas de T. cacao após tratamento térmico. A proteína
TcCYS1 (em azul) demonstrou ser sensível ao tratamento térmico e a proteína TcCYS3 (em
verde) é termoestável. As proteínas TcCYS2 (em vermelho) e TcCYS4 (em roxo) também
demonstraram comportamento termoestável, porém nestas proteínas ocorre uma redução do
potencial inibitório por volta de 60 e 70 °C. As barras verticais correspondem aos erros padrões
das médias (n = 3).

4.3. Análise da oligomerização de TcCYS4 recombinante

Para investigar a causa do comportamento diferenciado da atividade
inibitória da proteína TcCYS4, em resposta aos tratamentos térmicos, alíquotas
desta proteína foram analisadas por PAGE nativo (Figura 5A). No PAGE nativo
duas bandas distintas, com diferentes pesos moleculares, podem ser
observadas. A banda mais próxima do catodo correspondendo, provavelmente,
a dímeros e a mais próxima do anodo relativa aos monômeros. Nas
temperaturas de 60, 65 e 70 °C a banda mais intensa teve menor migração
relativa, comparada à outra banda (menos intensa) (Figura 5A).
Para certificar se as duas bandas observadas no PAGE nativo (Figura 5A)
corresponderiam a dímeros e monômeros, alíquotas da proteína TcCYS4,
submetidas aos tratamentos térmicos, foram analisadas por cromatografia de
exclusão molecular (Figura 5C). Na faixa de temperatura de tratamento entre
60 e 70 °C foi possível observar a presença mais expressiva de dímeros que
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de monômeros, com formação de dímeros mais acentuada a 65 °C. Entre 55 e
70 °C pode-se notar a existência de trímeros que foram mais expressivos a 65
°C. Em ambas as análises e em todos os tratamentos térmicos analisados,
incluindo o tratamento controle a 8 °C, foi possível observar a existência das
formas dimérica e monomérica da proteína TcCYS4, cujas conformações
mudaram suas proporções a depender do tratamento.
Na Figura 5B é mostrada a quantificação da intensidade das bandas de
TcCYS4 em PAGE nativo, relativizado em porcentagem de dímeros e
monômeros formados após o tratamento térmico da proteína. No tratamento a
45 °C ocorreu predominância de monômeros em relação aos dímeros e essas
proporções decresceram gradativamente até o tratamento a 50 °C. Porém,
quando analisada no tratamento a 55 °C percebeu-se que as proporções de
dímeros e monômeros se equivaleram, com cerca de 50 % de cada
conformação molecular da proteína na amostra. Nas temperaturas entre 60 e
70 °C a proporção de dímeros foi maior que a de monômeros. Finalmente,
observando a proteína tratada a 80 °C verificou-se um perfil semelhante ao da
proteína sem tratamento térmico e na da faixa entre 45 e 50 °C, onde a
proporção de monômeros foi superior à de dímeros na amostra.
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Figura 5: Tratamento térmico a 65 °C induziu a formação de dímeros de TcCYS4
recombinante. A, eletroforese em gel nativo de poliacrilamida a 15 % de TcCYS4 incubada em
diferentes temperaturas. B, percentagens de dímeros e monômeros de TcCYS4 obtidos por
meio de análise dos géis em triplicata, usando o software Image2D Platinum. C, cromatografia
de exclusão molecular de TcCYS4 após tratamento térmico. Os volumes de retenção para os
padrões são indicados como Al, BSA com 66,5 kDa ; Ov, albumina do ovo com 45 kDa; Ch,
quimotripsinogênio A com 25 kDa, AR, ribonuclease A com 13,8 kDa.

4.3.1. Estabilidade dos dímeros de TcCYS4 recombinante

A partir da constatação da formação de dímeros por TcCYS4, submetida
aos tratamentos térmicos, foi realizada a análise da estabilidade dos dímeros
desta proteína. Após a indução de dímerização por tratamentos a 65 °C,
alíquotas da proteína foram estocadas a 8 °C por períodos que variaram de 10
min a 20 dias. Ao vigésimo dia, todas as alíquotas foram submetidas a reações
de cinética inibitória de papaína. A média do percentual de atividade inibitória
para os diferentes tratamentos foi submetida a análise de variância (ANOVA),
mostrando variação significativa nas amostras tratadas no 10° e 20° dia em
relação as amostras tratadas 1º, 3º, 6º e 15º (Figura 6). Observou-se que o
potencial inibitório de TcCYS4 não sofreu grandes alterações comparando-se
às amostras com diferentes tempos de estocagem, indicando que os dímeros
de TcCYS4 são estáveis durante a estocagem a 8 °C (Figura 6).
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Figura 6: Os dímeros de TcCYS4 foram estáveis ao longo de 20 dias de estocagem a 8 °C. A
primeira coluna corresponde à atividade do inibidor sem tratamento térmico prévio. As barras
correspondem aos erros padrões das médias (n = 3). Análise de variância (ANOVA) e teste de
Tukey (*) p<0,01 e (**) p<0,05.

4.3.2. Reconversão dos dímeros a monômeros

A reconversão dos dímeros de TcCYS4 a monômeros foram avaliados a
partir de reações de atividade inibitória de papaína com alíquotas da proteína
com e sem a cauda de histidina, tratadas por 10 min a 65 °C, 80 °C e 65 °C
seguido do tratamento a 80 °C. Uma alíquota da proteína sem tratamento foi
usada como controle para as reações.
As alíquotas da proteína sem tratamento térmico apresentaram cerca de
40 % de atividade residual de papaína, ao passo que as alíquotas tratadas a 65
°C e 80 °C apresentaram 60 e 30 %, respectivamente. As alíquotas que foram
tratadas a 65 °C, e em seguida, tratadas a 80 °C para averiguar se os dímeros
formados durante o tratamento a 65 °C seriam reconvertidos a monômeros,
apresentaram comportamento semelhante as alíquotas que foram tratadas
somente a 80 °C; mostrando que os dímeros podem ser reconvertidos a
monômeros pelo tratamento térmico (Figura 7).
A cauda de histidina não afetou significativamente (p<0,05) a atividade da
proteína TcCYS4 em quase todos os tratamentos, a exceção do tratamento a
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80 °C, onde se observou que a proteína com a cauda de histidina teve
atividade residual da papaína menor que a sem cauda.
Os tratamentos controle apresentaram atividade residual da papaína
superior a 40 %, enquanto os tratamentos a 80 °C e os tratamentos para medir
a reconversão dos dímeros a monômeros (65 °C seguido de tratamento a 80
°C) apresentaram atividade residual de papaína inferior a 30 %. Ao comparar
os resultados de estabilidade térmica da proteína TcCYS4, observou-se que a
atividade inibitória do tratamento a 80 °C foi superior ao do controle. Isto sugere
que partes das proteínas na amostra controle se encontravam na forma
dimérica e que o tratamento a 80 °C reconverteu os dímeros a monômeros,
fato que justificou a elevação do potencial inibitório de TcCYS4.

Figura 7: Os dímeros de TcCYS4 foram reconvertidos a monômeros, quando tratados a 80 °C
e a cauda de histidina não interfere na atividade da proteína. Em azul a atividade de TcCYS4
sem a cauda de histidina e em vermelho a atividade de TcCYS4 com a cauda de histidina
tratadas a 65 °C, 80 °C e 65 °C seguido do tratamento a 80°C. As barras correspondem ao erro
padrão da média (n = 4). (*) amostra que teve variância significativa entre –His-tag e +His-tag
pelo teste de Tukey (p<0,05).
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4.4.

Influência do tempo de tratamento na atividade de TcCYS4

A influência do tempo na oligomerização foi avaliada a partir do
tratamento a 65 °C por 0, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 e 600 s. Em seguida,
avaliados quanto a atividade residual de papaína. A atividade residual de
papaína aumentou com o incremento do tempo de exposição ao tratamento
térmico (Figura 8). A proteína sem tratamento térmico apresentou cerca de 23
% de atividade residual de papaína, cujo incremento ocorreu até o tratamento
por 300 s a 65 °C, onde a atividade tendeu a estabilizar, alcançando um platô a
600 s. Deste modo, o tempo de tratamento influenciou diretamente na atividade
da proteína, porém com o tempo de 10 min já tinham sido formados o máximo
de dímeros, e a reação tendeu a se estabilizar.

Figura 8: O tempo de tratamento influênciou na atividade de TcCYS4. Atividade residual da
papaína em reações contendo alíquotas da proteína tratada a 0; 15; 30; 60; 120;180 ; 240; 300
e 600 s por 65 °C. As barras correspondem ao desvio padrão da média (n = 4).
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4.5.

Influência do pH na atividade de TcCYS4

O efeito do pH sobre a atividade inibitória de TcCYS4 foi avaliado por
reações contendo a fitocistatina, papaína e o substrato cromógeno BApNA em
adição as soluções tamponantes com pHs variáveis.
Avaliou-se o incremento de absorbância das reações de cinética de
atividade na ausência e na presença de TcCYS4, em 410 nm (Figura 9A). Além
disso, avaliou-se a partir do cálculo da diferença dos valores de absorbância
entre as reações, na presença e na ausência de TcCYS4, relativizado com o
valor da reação controle, gerando o percentual de inibição de TcCYS4 nos
diferentes pHs estudados (Figura 9B).
Verificou-se que em pH 3,0 a proteína TcCYS4 apresentou cerca de 20 %
do seu potencial inibitório. Em pH 3,5 a proteína apresentou cerca de 70 % do
seu potencial inibitório (Figura 9B). Entretanto, o percentual inibitório de
TcCYS4 em pH 4,0 chegou a aproximadamente 90 %, e teve um leve aumento
no tratamento com pH 4,5 permanecendo em torno de 95 %, seguido de um
leve decréscimo no pH 5,0, voltando a 90 % de inibição, onde esse percentual
de inibição se manteve nos tratamentos nos pHs de 6,0 a 9,0. A partir do pH
9,0 a atividade inibitória começou a cair, chegando a aproximadamente 80 %
no pH 10,5 , com um leve aumento no tratamento em pH 11,0 que chegou
próximo a 85 %.
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Figura 9: O potencial inibitório de TcCYS4 foi maior entre pH 4 e 9. A - o gráfico do incremento
de absorbância das reações com TcCYS4 (+TcCYS4) e sem TcCYS4 (-TcCYS4) a diferentes
pHs. B - o gráfico gerado a partir da imagem A, mostrando o percentual inibitório de TcCYS4
nos diferentes pHs. As barras correspondem ao erro padrão da média (n = 3)

4.5.1. Influência do pH e da temperatura na atividade de TcCYS4
O efeito do pH na dimerização de TcCYS4, induzido por tratamentos
térmicos, também foi avaliado a partir de reações de cinética de atividade após
1 h de tratamento com tampão fosfato de sódio a 250 mM em pHs variando de
4,0 a 8,0, seguido de tratamento térmico por 10 min a temperaturas de 45 a 80
°C (Figura 10).
Nos pHs 4,0 a 8,0, sem tratamento térmico (Nt) ocorreu uma pequena
variação na atividade residual de papaína, que permaneceu cerca de 20 %,
com tendência de redução da atividade da papaína em pH 5,0 para o pH 8,0,
similar ao mostrado na Figura 9.
A temperatura de 45 °C, em adição aos pHs estudados, também não
exerceu grande influência na atividade de TcCYS4, pois todos os tratamentos
apresentaram aproximadamente de 20 % de atividade residual de papaína,
semelhante ao tratamento Nt .
Os tratamentos a 50, 55 e 60 °C apresentaram perfis semelhantes, no
qual as reações com pHs 4, 6, 7 e 8 apresentaram atividade residual por volta
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de 20 %, mas surpreendentemente em pH 5 houve um aumento acentuado na
atividade residual de papaína, em torno de 40 % nos tratamentos de 50 e 55 °C
e de 50 % a 60 °C. Comparativamente, o pH 6 teve o segundo maior valor de
atividade residual de papaína.
Na temperatura de 65 °C houve aumento da percentagem na atividade
para quase todos os pHs. O pH 5 apresentou por volta de 60 % de atividade
residual de papaína, seguido dos tratamento em pH 8 e 6 em torno de 45 %,
depois em pH 7 por volta de 40 % e com a menor atividade residual o
tratamento em pH 4, apresentando cerca de 25 %.
O tratamento a 70 °C apresentou perfil diferenciado dos demais, onde em
pH 8 houve maior atividade residual que os demais do mesmo tratamento
térmico chegando a 60 %, seguido pelos tratamentos em pH 5 e 7 com cerca
de 55 % e em pH 4 e 6 com aproximadamente 50 % de atividade residual de
papaína.
Por fim, o tratamento a 80 °C se assemelhou ao tratamento a 50 e 55 °C
no qual o pH 5 chegou a quase 40 % de atividade residual, seguido pelos
tratamentos em pH 6 e 8 com cerca de 25 % e em pH 4 e 7 com
aproximadamente 20 % de atividade residual de papaína.
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Figura 10: O pH 5,0 reduz a atividade inibitória de TcCYS4 após tratamento térmico. Avaliação
da influência dos pHs 4; 5; 6; 7 e 8 no potencial inibitório de TcCYS4 após diferentes
tratamentos térmicos. As barras correspondem ao erro padrão da média (n = 3).

4.6. Acidez titulável em folhas de T. cacao

As folhas de T. cacao foram coletadas em ramos plagiotrópicos sem
sintomas de M. perniciosa e em três estádios diferentes de desenvolvimento de
infecção com M. perniciosa, onde foram utilizados tanto folhas frescas como
liofilizadas, para a determinação do percentual de acidez titulável.
Verificou-se que o percentual de acidez em base de massa fresca foi
menor que o de massa seca liofilizada (Figura 11B). Além disso, na análise da
acidez em tecidos frescos, percebeu-se que houve uma tendência de redução
da acidez nos tecidos com o avanço do desenvolvimento da infecção por M.
perniciosa, cujo aumento acentuou no estádio final de infecção (Figura 11A).
Percebeu-se a mesma tendência nos tecidos liofilizados, a exceção do
estádio 1, onde ocorreu um aumento acentuado da acidez, que voltou a cair no
estádio 2 atingindo valores mais baixos aos observados no estádio 0. Porém, a
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acidez voltou a aumentar no estádio 3, assim como nos tecidos frescos (Figura
11B). Na titulação com o material fresco, a variação foi significativa (p<0,05)
apenas para o estádio 2, que apresentou menor acidez. Nas análises com o
material liofilizado, não ocorreu variação significativa (p<0,05) entre os estádios
0 e 2 e entre os estádios 1 e 3, (Figura 11).

Figura 11: A acidez dos tecidos foliares aumentou nos estádios mais avançados de infecção
por M. perniciosa. A - percentual de acidez em tecidos foliares frescos de T. cacao. B percentual de acidez em tecidos foliares de T. cacao liofilizados. As médias requidas pelas
mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05).

4.7.

Espectroscopia de dicroísmo circular

As amostras de TcCYS4 e TcCYS3 foram analisadas por dicroísmo
circular (CD) para verificar

variações estruturais em diferentes tratamentos

térmicos. A proteína TcCYS3 foi analisada nas temperaturas de 26 e 92 °C
(Figura 12) e a TcCYS4 foi avaliada nas temperaturas de 26 e 92 °C, e na
temperatura a 65 °C pelo fato de formar dímeros (Figura 13). A proteína
TcCYS3 apresentou, na faixa de 205 a 220 nm, sinal de aproximadamente -15
mdeg e, de 20 mdeg a 190 nm, quando analisada a 26 °C. O perfil de
elipticidade se alterou um pouco, quando comparada à análise feita com a
proteína a 92 °C, onde o sinal se acentuou na faixa de 205 a 220 nm,
chegando a -17 mdeg, porém foi reduzido a 190 nm, apresentando
aproximadamente 18 mdeg (Figura 12).
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Figura 12: A proteína TcCYS3 sofreu leves alterações quando submetida a temperaturas
elevadas. Perfis de elípticidade da proteína TcCYS3 analisadas a 26 °C (em vermelho) e 92 °C
(em preto), mostrando o aumento do sinal e leves alterações da proteína avaliada a 92 °C em
comparação a proteína tratada a 26 °C.

O espectro a 92 °C, em comparação ao a 26 °C, mostrou que ocorreu
desnaturação da proteína pela perda da conformação, gerando perfil diferente
de elipticidade (Figura 13). Uma alteração muito leve foi observada na corrida a
65 °C, em comparação à 26 °C, caracterizada pela redução da intensidade do
sinal, quando tratada a 65 °C na faixa de espectro entre 200 e 230 nm, onde a
proteína a 26 °C apresentou por volta de -20 mdeg e a proteína tratada a 65 °C
-15 mged (Figura 13).
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Figura 13: A proteína TcCYS4 apresentou grandes alterações quando submetida a
temperaturas elevadas. Perfis de elípticidade da proteína TcCYS4 tratada a 26 °C (em preto),
92 °C (em vermelho) e 65 °C (em verde) mostrando a proteína a 65 °C sofre pequenas
alterações a 65 °C e quando analisada a 92 °C sofre perda da estrutura comparada à proteína
a 26 °C.

Para avaliar a influência do pH, associado ao tratamento térmico, na
estrutura secundária da proteína TcCYS4, realizou-se a análise desta proteína
a 26 °C sem influência do pH 5, a 65 °C sem influência do pH, a 26 °C sob
influência do pH 5 e a 65 °C sob influência do pH 5. Os tratamentos a 26 °C e
65 °C sem influência do pH apresentaram praticamente a mesma curva de
elipticidade, ambas com -22 mdeg (Figura 14). Observando os tratamentos sob
influência do pH 5 a 26 e 65 °C, percebeu-se que a proteína a 26 °C teve um
sinal maior que a 65 °C, onde a primeira apresentou cerca de -19 mdeg e a
segunda teve aproximadamente -17 mdeg.
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Figura 14: O pH 5 e o tratamento a 65 °C influenciaram pouco nas estruturadas secundárias
de TcCYS4. Os tratamentos a 26 °C (em preto) e 65 °C (em vermelho) sem influência do pH
não apresentaram modificações do perfil. A amostra sob influência do pH 5 e do tratamento a
26 °C (em azul) apresentou sinal mais intenso que a sob influência do pH 5 e 65 °C (em verde),
porém não apresentaram alterações no perfil de elipticidade.

A fim de averiguar se a presença da cauda de histidina influenciaria no
perfil da proteína, realizou-se a análise da proteína com cauda (Figura 15 A) e
sem cauda (Figura 15 B) nas temperaturas de 26 e 92 °C. Observou-se que
não houve alterações nos perfis das proteínas TcCYS4 com cauda e sem
cauda de histidina, na qual a proteína com cauda, sob o tratamento a 92 °C,
teve sinal menor que a sem cauda sob o mesmo tratamento, porém mesmo
perfil de elipsidade.
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Figura 15: A cauda de histidina não influênciou no perfil da proteína TcCYS4. A - proteína
TcCYS4 com cauda de histidina tratada a 26 e 92 °C. B - proteína TcCYS4 tratada com
trombina, sem cauda de histidina, a 26 e 92 °C.

Para averiguar a reconversão dos dímeros a monômeros, fez-se o
aquecimento (unfolding) e resfriamento (refolding) da proteína TcCYS4, que se
manteve na geladeira a 8 °C (Figura 16 A) e da proteína tratada previamente a
65 °C por 10 min (Figura 16 B) e analisou-se a 208 nm, nas temperaturas de 26
a 92 °C e de 92 a 26 °C. Verificou-se, ao comparar os perfis da proteína que se
manteve na geladeira e da tratada previamente a 65 °C, que no unfolding os
perfis foram semelhantes, porém, no refolding, a proteína tratada a 65 °C
apresentou um sinal menos intenso que o da proteína que se manteve na
geladeira.
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Figura 16: O sinal da proteína previamente submetida a 65 °C perdeu intensidade no
“refolding” (resfriamento de 92 a 26 °C). A - análise da proteína TcCYS4 sem tratamento
térmico, que se manteve a 8 °C no aquecimento (“unfolding” em vermelho de 26-92 °C) e
resfriamento (“refolding” em preto de 92-26 °C). B - análise da proteína TcCYS4 tratada
previamente a 65 °C por 10 min e submetida ao aquecimento (“unfolding” em vermelho de 2692 °C) e resfriamento (“refolding” em preto de 92-26 °C).

4.8.

Precipitação de TcCYS2

Observou-se a formação de precipitado de TcCYS2 com o aumento da
temperatura, mas em menor intensidade que para TcCYS1 (Figura 4).
Analizou-se o teor de proteína nas frações insolúveis de TcCYS2, nos
respectivos tratamentos térmicos, em SDS-PAGE a 15% (Figura 17A),
quantificado pelo software ImageMaster 2D-Platinum, gerando o gráfico de
precipitação (Figura 17 B).
Verificou-se que a precipitação de TcCYS2 aumenta com o incremento da
temperatura, porém no tratamento a 80 °C o nível de precipitação se equipara
ao tratamento a 65 °C, com aproximadamente 15 % de precipitação. Além
disso, a precipitação volta a aumentar no tratamento a 90 °C, chegando a 30 %
de precipitação. A pesar de ser possível identificar bandas no tratamento a 50
°C, o software ImageMaster 2D-Platinum não conseguiu detectar. Deste modo,
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foram analisados apenas os demais tratamentos para gerar o gráfico de
precipitação.

Figura 17: A precipitação de TcCYS2 aumentou com o incremento da temperatura. A SDSPAGE a 15 % da fração precipitada. B - gráfico construído a partir dos valores de volume
gerados pela quantificação das bandas no software ImageMaster 2D-Platinum, mostrando que
a precipitação de TcCYS2 aumentou com o incremento da temperatura.

Comparando os perfis de atividade inibitória e o percentual de
precipitação de TcCYS2, para cada tratamento térmico, percebeu-se que a
temperatura a 65 °C, que corresponde ao tratamento em que a proteína
apresentou menor atividade,

não é o tratamento térmico que gera maior

precipitação da proteína. Por outro lado, o tratamento a 90 °C gerou o maior
percentual de precipitação em TcCYS2, porém, neste tratamento, a proteína
tem atividade inibitória de aproximadamente 60 %, semelhante ao percentual
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inibitório do tratamento a 55 °C, que, por sua vez, induziu pouca formação de
precipitado (Figura 18).

Figura 18: O tratamento que apresentou o pico de precipitação não foi o mesmo onde ocorreu
a menor atividade inibitória. Gráfico da atividade inibitória de TcCYS2 em verde e do percentual
de precipitação protéica em roxo sob os mesmos tratamentos térmicos. As barras
correspondem aos erros padrões da média (n =3).
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5. DISCUSSÃO

5.1. Análise das proteínas purificadas em SDS-PAGE

Com intuito de analisar o efeito de temperatura e pH sobre cistatinas de T.
cacao, as proteínas TcCYS1, 2, 3 e 4 recombinantes foram produzidas a partir
de clones obtidos por Pirovani et al. (2010). A expressão das proteínas e a
purificação por cromatografia de afinidade foi eficiente em separar as proteínas
recombinantes dos extratos celulares brutos de E.coli, já que quando
analisadas em SDS-PAGE foi observada a ausência de outras proteínas
contaminantes (Figura 3), isto viabilizou a realização dos ensaios discutidos
abaixo.

5.2. Comportamento das proteínas recombinantes após tratamento
térmico

A partir das reações de atividade inibitória das cistatinas de T. cacao
pode-se constatar que a proteína TcCYS1 é instável quando tratada
termicamente pois, perde sua capacidade inibitória com o aumento de
temperatura. Ao passo que TcCYS2,TcCYS3 e TcCYS4 são termoestáveis,
porém TcCYS2 e TcCYS4 apresentaram redução acentuada na capacidade
inibitória entre os tratamentos a 60 °C e 70 °C. Esta atividade peculiar foi
investigada em TcCYS4 por PAGE nativo e gel filtração, mostrando em ambos
a formação de dímeros durante a faixa de temperatura entre 60 °C e 70 °C.
As proteínas TcCYS1 e TcCYS3 apresentam peptídeo sinal e, por isso,
sofrem endereçamento. Além disso, apresentam similaridade de 96 %, pois a
proteína TcCYS3 é uma proteína originada por um “splicing” alternativo por
“pulo” de exon (exon skiping) no processamento do mRNA de TcCYS1
(PIROVANI et al., 2010), na qual resultou em uma proteína de menor tamanho
e sem a região C-terminal estendida; quando comparada a TcCYS1, e
ausência da cauda C-terminal estendida pode ter conferido maior estabilidade
ao tratamento térmico à proteína TcCYS3 em relação a TcCYS1.
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As

fitocistatinas

TcCYS2

e

TcCYS4

apresentaram

sequências

praticamente idênticas com 88 % de similaridade, sendo a sequência de
TcCYS2 menor que a de TcCYS4, devido as mutações que geram um códon
de parada precoce em TcCYS2, resultando na ausência da região C-terminal
estendida na proteína TcCYS2. Isso pode explicar o comportamento similar
entre as duas, porém um potencial inibitório menor após os tratamentos
térmicos. Segundo Zhang et al. (1993) a oligomerização pode ser causada por
uma extensão na região C-terminal de TcCYS4, que possibilitaria o
reconhecimento e ligação de motivos conservados, assim como a região Nterminal que também pode contribuir para a oligomerização das proteínas, este
fato colaboraria para a formação de dímeros por TcCYS4. Além disso, a
presença da cauda C-terminal estendida em TcCYS4 torna esta proteína mais
estável que a proteína TcCYS2, quando expressa em E. coli, de forma que
durante a expressão a proteína TcCYS2 é acumulada na fração insolúvel,
enquanto que TcCYS4 se acumula na fração solúvel, mostrando que a
presença da cauda pode auxiliar na estabilização e dobramento da proteína
(PIROVANI et al., 2010).
Assim como observado no PAGE nativo (Figura 5A), a análise por
cromatografia de exclusão molecular (Figura 5C) mostrou que os dímeros e
monômeros estiveram presentes em todos os tratamentos analisados, incluindo
a proteína controle, mostrando a predominância da forma monomérica em
relação a forma dimérica. Deste modo, é provável que naturalmente existam
dímeros e monômeros da proteína, porém a relação de concentração das duas
formas pode variar a depender do tratamento térmico para a proteína
recombinante ou da condição celular para a proteína endógena do T. cacao.
Correlacionando o estudo da atividade inibitória a diferentes tratamentos
térmicos, e a análise molecular por PAGE nativo, mostrou-se que o aumento da
concentração de dímeros é proporcional a redução da atividade inibitória da
proteína TcCYS4 sobre a protease; ou seja, os dímeros podem ser
considerados uma forma inativa da proteína TcCYS4 . Assim, a interconversão
entre dímeros (forma inativa) e monômeros (forma ativa) pode constituir um
mecanismo de regulação da proteína endógena. Um processo inverso ocorre
com a Oryzacystatin-II em Oryza sativa (OHTSUBO et al., 2007). Segundo

49

estes autores, a proteína de Oryza sativa quando estocada a 8 °C dimeriza e
quando tratada a 65 °C é convertida a monômeros.
Comparando as sequências das fitocistatinas TcCYS2 e TcCYS4 de T.
cacao analisada por Pirovani et al. (2010) e Oryzacystatin-II do Oryza sativa
analisada por Ohtsubo et al. (2005), percebe-se que a sequência da proteína
TcCYS4 é 1,91 vezes maior que a sequência aminoacídica de Oryza sativa,
tendo cada 205 e 107 aminoácidos, respectivamente (Figura 19). Já TcCYS2 é
1,18 vezes maior que a proteína de Oryza sativa, apresentando 127 e 107
aminoácidos, respectivamente. Utilizando o programa ClustalW percebeu-se
que o nível de identidade entre as sequências é de 48 %, comparando ambas
as sequências das proteínas de T. cacao com a proteína de Oryza sativa
(Figura 16). As proteínas TcCYS4 e TcCYS2 de T. cacao apresentaram maior
similaridade com a Oryzacystatin-II de Oryza sativa que com duas outras
cistatinas de T. cacao, onde TcCYS4 apresenta similaridade com TcCYS1 de
46 % e com TcCYS3 de 37 % e TcCY2 apresenta 39 % de similaridade para
ambas as proteínas (PIROVANI et al., 2010).

Figura 19: Alinhamento entre as proteínas TcCYS2, TcCYS4 e Oryzacystatin-II pelo programa
ClustalW mostrando 48 % de identidade entre Oryzacystatin-II e TcCYS4, 48 % de identidade
entre Oryzacystatin-II e TcCYS4 e 88 % de identidade entre TcCYS2 e TcCYS4 .

As fitocistatinas TcCYS2 e TcCYS4 estão filogeneticamente mais
próximas as de monocotiledôneas. Corroborando com a maior identidade à
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proteína de Oryza sativa do que com as outras duas fitocistatinas de T. cacao,
o enquanto as proteínas TcCYS1 e TcCYS3 estão filogeneticamente mais
próximas a fitocistatinas de gimnospermas (PIROVANI et al., 2010). Essas
características sugerem que TcCYS4 e Oryzacystatin-II podem ter evoluído de
um ancestral comum, cujo mecanismo de ação poderia ser regulado por
oligomerização. Contudo, o modo de regulação dessas proteínas divergiu, ao
longo do tempo evolutivo, devido à pressões ambientais relacionados aos
centros de origem de T. cacao, que é na América Central e Amazônia, e de
Oryza sativa, cujo centro de origem é na Ásia, fazendo com que TcCYS4 forme
dímeros de forma endergônica e a Oryzacystatin-II converta dímeros a
monômero de forma endergônica.

5.3. Estabilidade dos dímeros de TcCYS4 recombinante

O potencial de inibição de papaína por TcCYS4 após tratamento a 65 °C
e estocagem ao longo de 20 dias a 8 °C sofreu pouca alteração (máximo de 9,5
%), mostrando que os dímeros formados pelo tratamento térmico foram
estáveis durante a estocagem. Na análise de variância (ANOVA) houve
variação significativa (p<0,05) nas alíquotas tratadas no 10º e 20º dia. Para as
alíquotas tratadas nos demais dias, não houve variação significativa (p<0,05),
quanto ao potencial inibitório de TcCYS4, mostrando que possivelmente a
variação encontrada no 10° e 20° dias pode ser em decorrência da
manipulação. Além disso, mesmo que a proteína tratada no 15° dia indicasse
variação significativa de atividade, a estabilidade dos dímeros, ao longo de 6
dias de estocagem em geladeira, já é suficiente para que estes sejam
considerados como estáveis.
A cistatina C humana tem a capacidade de formar dímeros, assim como
TcCYS4 (ABRAHAMSON; GRUBB, 1994). Estudos com a cistatina C humana
mostram que esta proteína é funcional quando no seu estado nativo
monomérico; e identificaram a presença de formas diméricas em condições
patológicas onde relacionaram a presença de um “domínio de troca” ao
processo de dimerização da proteína a partir dos seus monômeros (BENNETT
et al., 1994; BJARNADOTTIR et al., 2001).
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A estrutura das cistatinas consiste em um arcabouço de cinco folhas-β
com uma α-hélice central (JANOWSKI et al., 2001). O “domínio de troca”
consiste na troca de uma α-hélice de uma proteína com a α-hélice da outra,
formando uma estrutura firme devido a novas interações, como a que acontece
entre os aminoácidos Ile 56 - Gly 59 das duas moléculas; e esta estrutura
coesiva é responsável pela estabilidade dos dímeros formados (JANOWSKI et
al., 2001). Assim, é possível que estruturas similares possam ser encontradas
em TcCYS4, conferindo à proteína a capacidade de formar homodímeros pela
interação coesiva entre os aminoácidos de duas moléculas, formando dímeros
estáveis (Figura 6).

5.4. Reconversão dos dímeros de TcCYS4 a monômeros

Na avaliação da reconversão dos dímeros a monômeros, analisou-se a
capacidade inibitória em reações contendo papaína, onde foi observado que a
TcCYS4 recombinante, que foi tratada a 65 °C e, em seguida, a 80 °C, se
comportou como a proteína que

teve somente o tratamento a 80 °C,

mostrando que os dímeros formados a 65 °C foram reconvertidos a
monômeros.
Yang et al (2004) estudaram as interações no domínio de troca e
perceberam que existe uma grande barreira energética que separa os
monômeros da conformação dimérica pelo domínio de troca. De acordo com
estes autores, existe grande custo energético para quebrar e substituir as
interações da região de troca, que normalmente representam uma grande
porção do total de contatos no monômero. Além disso, a acessibilidade cinética
dos dímeros formados por domínio de troca diminui, significativamente, quando
existe a competição entre as formas monoméricas e diméricas, mostrando que
o intercâmbio entre as duas formas requer atravessar uma barreira energética
alta (YANG et al., 2004).
Outro fator que influencia na conversão dos dímeros a monômeros é o
fato de que a medida que é estabelecido o tratamento térmico, onde é
fornecida energia para a amostra, as proteínas perdem levemente a sua
conformação se tornando “mais abertas”. Este fato possibilita que sejam
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formados os dímeros pela troca de domínios entre estas moléculas mais
distendidas. Acredita-se que, se mais energia for fornecida ao sistema
contendo estas proteínas em forma de dímeros, estes dímeros vão tender a se
distender mais uma vez, devido a quebra das ligações estabelecidas, e vão se
separar pelo aumento da entropia do sistema, gerando a dissociação dos
dímeros a monômeros (YANG et al., 2005.)
Comparando os monômeros da Oryzacystatin-II, que são formados a 65
°C e são revertidos à forma dimérica, quando a proteína é estocada a 4 °C ao
longo dos dias (OHTSUBO et al., 2007), em contraposição com os dímeros de
TcCYS4, que apenas são reconvertido a monômeros quando tratados a 80 °C
por 10 min, corroborando com a estabilidade dos dímeros formados por
TcCYS4. Assim, caso a dimerização ocorra como forma de regulação de
TcCYS4 in vivo em algum processo fisiológico, esta dimerização deverá ser
irreversível, aja vista a alta energia demandada para a reconversão a
monômeros in vitro. Desta forma, este processo de regulação deve ser mais
apropriado em processo celulares também irreversíveis, como a morte celular
programada ou a necrose celular, que ocorrem nos tecidos de T. cacao,
durante a mudança da fase biotrófica para a parasítica do M. perniciosa (CEITA
et al., 2007).

5.5. Influência do tempo na oligomerização de TcCYS4

A influência do tempo de tratamento sob a oligomerização de TcCYS4 foi
avaliada em reações da atividade inibitória de papaína após ser tratada a 65 °C
por zero a 600 s, mostrando que a medida que aumenta o tempo de tratamento
térmico incrementa o conteúdo de dímeros no meio. O efeito do tempo
estabelece uma curva em formato de hipérbole retangular, similar ao modelo
de cinética de Michaellis-Menten para a velocidade inicial das reações
enzimáticas em resposta à concentração de substrato. Neste caso, a
concentração de dímeros começa a estabilizar aos 300 s e no tratamento por
600 s, onde a quantidade de dímeros está estabilizada, formando um platô da
atividade.
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O percentual de inibição partiu de aproximadamente 20 % de atividade
residual e atingiu o máximo de aproximadamente 60 %. O valor de 100 % de
inibição não é alcançado no tempo zero de tratamento a 65 °C, assim como
100 % de atividade residual de papaína não é alcançado no tratamento mais
longo, por 600 s. De acordo com a análise do PAGE nativo e gel filtração
(Figura 5), percebeu-se que, mesmo sem tratamento térmico, a amostra
controle apresentou monômeros em predominância e dímeros em menor
proporção, este fato justifica o potencial inibitório não chegar a 100 % na
amostra sem tratamento térmico.
Segundo Yang et al. (2005), a concentração da proteína e a temperatura
são fatores que influenciam diretamente a oligomerização. Percebeu-se que a
temperatura, por volta de 65 °C fornece a energia necessária para a conversão
de monômeros a dímeros (figura 5A e 5C). O aumento da proporção de
dímeros com o aumento do tempo de tratamento pode ser explicado pelo fato
de que quanto maior o tempo de tratamento, mais tempo a amostra estará
recebendo energia para a conversão dos monômeros a dímeros. Além disso,
acredita-se que a medida que os dímeros são formados, menos monômeros
livres estarão disponíveis para ser convertidos à forma dimérica, e isto
explicaria a estabilização da taxa de formação de dímeros com o tratamento a
600 s, sendo este o tratamento que permitiu formar a maior proporção de
dímeros na amostra.

5.6. Influência do pH e da temperatura na atividade de TcCYS4

A avaliação da influência do pH na atividade de TcCYS4 foi realizada a
partir de reações de cinética de atividade com e sem o inibidor nos pHs de 2 a
11, em que foi calculado o percentual de inibição de papaína, a partir da
diferença de absorbância entre as reações.
TcCYS4 apresentou capacidade de inibir papaína em praticamente todos
os pH estudados, conseguindo inibir papaína por volta de 20 % em pH 3,0; 70
% em pH 3,5 e em torno de 90 % nos pH 4 a 9,5. Possivelmente, os pHs
extremos influenciam na conformação nativa da proteína, de forma que nestes
pHs ocorra a redução da capacidade de interagir com a fenda catalítica da
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papaína e, deste modo, reduzindo também a interação e inibição desta por
TcCYS4. Por outro lado, o pH ácido também pode afetar a estrutura da
papaína ou de ambas proteínas. Nesse sentido, Cardoso (2011) e Nandy et al.
(2012) mostraram que a área de contato entre as cistatinas e as proteasesalvo, nos modelos de docking, envolve interações hidrofóbicas e iônicas que
podem ser afetadas por variações de pH. Alem disso, muitas proteínas não
suportam grandes variações de pH, ocorrendo a desnaturação em faixas de pH
extremos, porém, observou-se que TcCYS4 suportou uma grande faixa de
variação de pH sem perder completamente o seu poder inibitório, se mostrando
mais sensível aos pHs extremamente ácidos.
Ao considerar a influência do pH associado a ação do tratamento térmico,
foram separadas alíquotas da proteína seguida de tratamentos 1 hora nos pHs
4 a 8 à temperatura de 45 a 80 °C por 10 min e averiguou-se a capacidade de
inibir papaína, em cada tratamento avaliado, com pH de reação ajustado para
6.0. Observou-se que o pH 5 apresentou maior atividade residual de papaína
em quase todos os tratamentos, a exceção dos tratamentos a 45 °C, 70 °C e
na ausência do tratamento térmico (NT). Sabe-se que a faixa de temperatura
entre 60 e 70 °C induz a formação de dímeros, deste modo, comparados aos
demais tratamentos de pH percebeu-se que o pH 5 acentuou a formação de
dímeros de TcCYS4.
Em pH 5 houve uma redução acentuada da atividade inibitória de TcCYS4
em quase todos os tratamentos térmicos avaliados. Durante a infecção de um
patógeno a uma planta, uma das estratégias desenvolvidas pelas plantas seria
o fechamento estomático como resposta de defesa, como consequência
poderia ocorrer a acidificação do tecido, como foi observado no item 4.7 para o
estádio mais avançado da infecção, favorecendo a formação de dímeros de
TcCYS4.
Verificou-se maior redução da atividade de TcCYS4 em pH 8 quando
analisado sob influência da temperatura a 70 °C, conseguindo superar inclusive
a inativação que ocorreu em pH 5 sob o mesmo tratamento térmico. Um valor
de acidez titulável mais baixo também pode estar favorecendo a formação de
dímeros, como observado no item 4.7 para o estádio da doença em que as
folhas iniciam os sintomas de epinastia e enrolamento, que pode estar
associado a fechamento estomático. A maior inativação da TcCYS4 em pH 5,
55

em temperaturas mais amenas, observada in vitro, também sugere que in vivo,
a dimerização em pH 5.0, embora ainda seja endergônica, apresentou menor
dependência de energia do que em outros valores de pH. Contudo, o
acoplamento

de

sistemas

produtores

de

energia

na

célula

a

esta

oligomerização, ainda precisa ser demonstrado.
Durante a infecção de M. perniciosa em T. cacao, ocorre o aumento do
teor de ácido salicílico e em outras espécies esse fenômeno é responsável em
aumentar em até 14 °C a temperatura dos tecidos da planta (RASKIN et al.,
1989; KILARU et al., 2007). Esses fatores, associados a atuação de
chaperones moleculares, que, possivelmente, fornece energia para este
sistema endergônico, induz a formação de dímeros em TcCYS4 em estádios
finais de infecção, fase onde ocorre a morte dos tecidos pela atuação das
cisteíno-proteases.
Outro fator que também pode contribuir para o aumento de temperatura é
o descontrole nos processos respiratórios e perda de água nos estágios finais
da infecção, seguido de redução do teor relativo de água nos tecido e da perda
de calor por transformação adiabática, reduzindo o tamponamento térmico,
como observado nos estágios avançados da doença (Figura 2), que deixaram
as folhas com aspecto seco e encarquilhado. As folhas, nestas condições,
poderiam sofrer aumento de temperatura pela incapacidade de regular a
transpiração. A pesar da variação de temperatura nas folhas de T. cacao, nos
diferentes estádios de infecção, não ter sido detectada a partir da medição feita
com termômetro a infravermelho, a hipótese do aumento de temperatura nos
tecidos não é anulada, pois o método de medição não é tão sensível e não
mede a temperatura do citoplasma, mas sim da superfície foliar, que é coberta
por camadas protetoras como a cutícula, fatores que poderiam camuflar os
resultados de variação de temperatura.
Em organismos complexos, as células devem ser capazes de controlar
com precisão o teor da proteína e responder rapidamente a estímulos em
constante mudança (BENNETT et al.,1995; GUHANIYOGI; BREWER, 2001). A
quantidade da proteína ativa pode ser regulada em vários níveis incluindo as
taxas de transcrição, tradução e degradação de proteínas (BENNETT et
al.,1995; GUHANIYOGI; BREWER, 2001). A perda de atividade da TcCYS4
recombinante, associada à formação de dímeros, sugere que o processo de
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oligomerização pode ser uma forma de regulação da atividade dessa proteína
nos tecidos foliares de T. cacao.

5.7. Acidez titulável em folhas de T. cacao

Observou-se o aumento da acidez nos tecidos foliares de T. cacao nos
estádios mais avançados de infecção, com redução da acidez gradativa nos
estádios iniciais, onde o estagio 0 também apresentou acidez elevada.
Correlacionando os valores observados da influência do pH e da
temperatura na atividade de TcCYS4 percebeu-se que no tratamento a 70 °C,
sob influência do pH 8, tem maior atividade residual de papaína que sob o pH 5
no mesmo tratamento térmico. Isso indica que sob um sistema endergônico,
fornecendo mais energia sob o pH mais básico, também poderia induzir a
formação de dímeros em TcCYS4. Este fenômeno poderia estar acontecendo
nos estádios intermediários de infecção (estádio 2).
Um dos importantes efeitos do aumento do CO2 é o aumento da
acidificação dos tecidos, isso deve-se a dissociação do ácido carbônico em
bicarbonato e íons hidrogênio, onde o aumento em 5 % do teor de CO2 pode
reduzir o pH intracelular (VAROQUAUX; WILEY, 1994). Siriphanich e Kader
(1986) mediram o pH citoplasmático e vacuolar através de ressonância nuclear
magnética. Em tecidos de Lactuca sativa, exposto ao ar a 20 °C e estocados
por 6 dias a 0 °C com 16 % de CO2, o pH reduziu em 0,4 e 0,1 unidades no
citoplasma e vacúolo, respectivamente. Existe a possibilidade que em estádios
mais avançados de infecção por M. perniciosa ocorra algum tipo de “surto
respiratório”, que levaria ao aumento de CO2 nos tecidos, gerando o aumento
da acidez dos tecidos foliares do T. cacao. Além disso, Varoquaux e Wiley
(1994) apontam como um dos fatores que podem levar o aumento CO2 seria o
aumento de temperatura nos tecidos vegetais. Há possibilidade do aumento da
temperatura em tecidos de T. cacao durante os estádios finais de infecção
poderiam levar a um aumento dos índices de CO 2 acarretando na acidificação
dos tecidos. Durante o processo de morte celular também poderia ocorrer o
extravasamento conteúdo do vacuolar ou de outras organelos, podendo
acidificar o citoplasma das células em estádio avançado de infecção.
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5.8. Perfil por dicroísmo circular

As análises de espectroscopia de dicroísmo circular foram realizadas a
fim de compreender melhor as modificações em nível estrutural da proteína
TcCYS3, quando analisada nas temperaturas 26 e 92 °C, e da proteína
TcCYS4 quando submetida a 26, 65 e 92 °C; além da influência do pH 5 e do
tratamento a 65 °C; análise da influência da presença da cauda de histidina e
da análise da reconversão dos dímeros a monômeros.
A proteína TcCYS3 foi caracterizada pelos ensaios de cinética inibitória
de papaína como uma proteína extremante termoestável (Figura 4), o que foi
confirmado também pelas análises por dicroísmo circular. Os espectros da
proteína a 26 e 92 °C, quando comparados, apresentam pouquíssimas
alterações estruturais (Figura 12).
Nas análises de TcCYS4 percebeu-se que não ocorreram alterações
conformacionais significativas (p<0,05) nos tratamentos a 26 e 65 °C, revelado
pelos perfis espectrais da proteína (Figura 13), indicando que os dímeros,
possivelmente, são formados por domínio de troca, pois não ocorre alteração
na proporção entre α-hélices e folhas-β. Sanders et al. (2004), analisando a
formação de dímeros e tetrâmeros em cistatina C humana também não
notaram alterações conformacionais. Isso por que durante a formação dos
dímeros da cistatina C ocorre a troca de uma α-hélice de uma molécula com a
α-hélice da outra, não alterando a proporção das estrutura secundárias das
proteína. Porém, quando os tratamentos a 26 e 65 °C foram comparados aqui
ao tratamento a 92 °C percebeu-se grande alteração no perfil de elipticidade de
TcCYS4, mostrando que com o aumento excessivo da temperatura, a proteína
TcCYS4 perde sua conformação.
Durante as análises da influência do pH 5, associado ao tratamento
térmico a 65 °C, verificou-se que os tratamentos controle (sem influência do pH
5 e sem tratamento térmico) e o tratamento a 65 °C, sem a influência do pH 5,
apresentaram o mesmo espectro, mostrando a não ocorrência grandes
alterações na estrutura secundária da proteína TcCYS4 durante a formação
dos dímeros.
A respeito das proteínas sob influência do pH 5, observou-se que a
proteína sob influência do pH 5 e sem tratamento a 65 °C apresentou espectro
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semelhante ao espectro das proteínas sem ação do pH 5, porém com sinal
mais baixo. TcCYS4, sob influência do pH 5 e tratamento a 65 °C, também
apresentou sinal semelhante ao das proteínas sem influência do pH 5, mas
apresentou sinal menos intenso. Comparando o sinal das amostras sob efeito
do pH 5, verificou-se que o sinal da amostra sob efeito do pH foi mais intenso
que aquela que teve ação do pH e temperatura. Isso indica que não
aconteceram grandes alterações da conformação de TcCYS4 e que
possivelmente em pH 5 ocorreu precipitações da proteína, levando a perda do
sinal. Outro fator que pode afetar o sinal da proteína a 65 °C foi o fato de, os
carbonos centro quirais, durante a formação dos oligômeros, podem estar
menos expostos que os carbonos dos monômeros à luz no plano polarizado,
resultando em um sinal menos intenso para os tratamentos que formam
dímeros.
Na comparação dos espectros da proteína TcCYS4 com e sem cauda de
histidina, nos tratamentos a 26 e 92 °C, verificou-se que não ocorreram
grandes modificações nos espectros com e sem His-tag quando comparado
numa mesma temperatura. Este comportamento está de acordo com o que foi
observado por Carson et al. (2007), onde em estudos cristalográficos,
perceberam que a inserção das etiquetas de histidinas afetam muito pouco na
estrutura nativa das proteínas. Possivelmente, a inserção da pequena cauda
com seis histidinas não esteja interagindo com os demais aminoácidos da
proteína, formando uma estrutura bem definida, fato que não influenciaria no
espectro de dicroísmo circular.
A análise da reconversão dos dímeros de TcCYS4 a monômeros, a partir
do aquecimento (unfolding) e resfriamento (refolding) da proteína, mostrou que
os espectros se assemelham no “unfolding”, indicando que na proteína sem
pré-tratamento a 65 °C, durante o aquecimento, ocorre a formação dos dímeros
na faixa de temperatura entre 60 e 70 °C e estes tendem a ser desfeitos por
volta de 80 °C, e a 92 °C ocorre a perda da conformação da proteína. Na
proteína previamente tratada a 65 °C percebeu-se que os dímeros se mantêm
intactos na faixa de 60 e 70 °C e estes tendem a ser desfeitos por volta de 80
°C, e a 92 °C ocorre a perda da conformação da proteína, assim como ocorre
na proteína sem tratamento prévio, por isso os perfis no “unfolding” se
assemelham.
59

Quando analisadas no “refolding”, a proteína sem tratamento prévio a 65
°C apresentou sinal mais intenso que a previamente tratada a 65 °C sob as
mesmas condições. Possivelmente, devido ao tratamento precedente a 65 °C
seguido de aquecimento e resfriamento, as proteínas perdem um pouco da
flexibilidade e tendem a precipitar, resultando na redução do sinal quando
comparada a proteína que se manteve a 8 °C, que por ter se mantido a 8 °C,
tenha apresentado maior resistência ao aquecimento e resfriamento que a
proteína tratada de antemão com maior temperatura.

5.9. Precipitação de TcCYS2

Durante os tratamentos térmicos com a proteína TcCYS2 verificou-se que
esta formava precipitado e que este aumentava com a elevação da
temperatura. Logo, tentou-se relacionar o nível de precipitação à redução do
potencial inibitório, entre os tratamentos de 60 e 70 °C, e correlacionar os
valores de precipitação com a atividade inibitória de TcCYS2. Observou-se que
não apenas a precipitação influencia na redução gradativa da atividade
inibitória desta proteína. Isto se deu devido ao fato de o pico de precipitação de
TcCYS2 não corresponder ao pico de decréscimo da atividade inibitória a 65 °C
(Figura 17).
Deste modo, acredita-se que TcCYS2 formou dímeros, assim como
descrito para TcCYS4. De acordo com Pirovani et al. (2010), as proteínas
TcCYS2 e TcCYS4 apresentam alta identidade (88 % de identidade), sendo
que a proteína TcCYS2 corresponde a uma proteína “truncada” em relação a
TcCYS4, pois não apresenta região carboxi estendida. Pelo fato de TcCYS4 ter
a capacidade de formar dímeros, supõe-se que TcCYS2 também possa formar
dímeros, porém a ausência da cauda C-terminal estendida não permita a
formação de dímeros solúveis e estáveis, que acabam formando agregados e
precipitando.
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6. CONCLUSÕES

A partir dos experimentos realizados, pode-se inferir que a fitocistatina
TcCYS1 é sensível ao tratamento térmico; TcCYS3 é termoestável e sua
estrutura sofre poucas alterações com o aumento de temperatura; TcCYS2 é
termoestável, mas precipita, parcialmente, com o aumento de temperatura,
além de sofrer alterações estruturais adicionais que afeta a sua atividade
inibitória.
TcCYS4 é termoestável e é capaz de formar dímeros, quando tratada
termicamente em temperaturas entre 60 e 70 ºC, com expressividade maior a
65 ºC, cuja oligomerização acentuada em pH 5. A forma dimérica não inibe
papaína (cisteíno-protease), comparando-se a frações da proteína não tratada
termicamente. Os dímeros são estáveis por até 20 dias, após o tratamento
térmico a 65 ºC em estocagem a 8 ºC, mas são reconvertidos a monômeros
ativos após tratamento a 80 °C.
Essas características podem indicar comportamento diferenciado entre as
quatro cistatinas de T. cacao, e a formação de dímeros em TcCYS4 pode ser
uma estratégia de regulação da atividade inibitória da cistatina endógena de T.
cacao, a partir da presença ou ausência de dímeros. Estudos posteriores
podem ser feitos a fim de comprovar a regulação endógena da atividade de
TcCYS4 por oligomerização
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