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OBJETIVO

Avaliar as propriedades bioquímicas das proteínas GSTE2
recombinantes obtidas a partir de duas linhagens de Aedes
aegypti com diferentes perfis de susceptibilidade ao
organofosforado temephos: uma susceptível (RecL) e outra
resistente (RecR), com razão de resistência de 250x.

As enzimas detoxificadoras Glutationa S-transferases (GSTs)
exercem um papel importante no metabolismo de
xenobióticos em insetos. Dentre as seis classes de GSTs
existentes, a classe Epsilon (E) é exclusiva de artrópodes e está
associada à resistência metabólica aos inseticidas químicos,
principalmente a GSTE2, que exerce protagonismo na
resistência ao DDT em Anopheles (LUMJUAN et al., 2007; RIVERON et al.,

2014).

INTRODUÇÃO
 Foi observada atividade enzimática para as duas proteínas recombinantes em
altas temperaturas, com diferença significativa nas temperaturas de 25, 40 e
60° C, p<0,05 (Figura 1).

Figura 1: Influência de diferentes temperaturas na atividade catalítica de
GSTE2RecL e GSTE2 RecR.

Legenda: (*) Indica diferença significativa na atividade catalítica entre GSTE2 RecL GSTE2 RecR (p<0.05).

Estudo da Estrutura terciária por espectroscopia de fluorescência.
 Também foi identificado diferenças nas estruturas terciárias das proteínas
recombinantes GSTE2RecL e GSTE2RecR, os resultados mostraram que a
intensidade de fluorescência das duas sondas (Triptofano e bis-ANS) para
GSTE2RecL, foi cerca de 5x maior, conforme é visualizado na figura 2.
Figura 2: Espectro de fluorescência do Triptofano e bis-ANS o presente em
GSTE2RecL e GSTE2RecR no estado nativo.

Legenda: Em azul GSTE2 RecL, e em vermelho GSTE2RecR.

Modelagem in silico de GSTE2RecL e GSTE2RecR
 A modelagem sinalizou que a mutação L111S alterou a orientação do seu
aminoácido adjacente R112, localizado no pocket catalítico de GSTE2 (Figura3).
Figura 3: Sobreposição dos modelos 3D da proteína GSTE2RecL e GSTE2RecR.

Legenda: a)GSTE2RecL é destacado pelas estruturas 2D, como segue: alfa hélice, folha beta e loops em

azul claro. GSTE2REecR é destacado como segue: alfa hélice, folha beta e loops em vermelho; b) Os átomos
são mostrados em quatro posições, onde ocorreram as mudanças de aminoácidos.
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CONCLUSÃO
Esses dados sugerem que a GSTE2 pode desempenhar um papel relevante na
resistência metabólica ao temephos em Ae. aegypti. Esse trabalho sugere que
GSTE2 pode ser um alvo promissor para auxiliar no desenvolvimento de novos
inseticidas e de métodos de diagnóstico de resistência em campo.
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RESULTADOS

Caracterização da atividade de GSTE2RecL e GSTE2RecR
 As enzimas recombinantes apresentaram atividade catalítica
para o substrato CDNB. A GSTE2 RecL apresentou uma maior
afinidade de ligação para esse substrato (Km). A GSTE2 RecR
atingiu uma maior Vmax. A eficiência catalítica das duas enzimas
(kcat / Km) foi similar (Tabela1).

Tabela 1: Parâmetros cinéticos das variantes de GSTE2
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 A GSTE2RecR difere da GSTE2RecL por apresentar mutações
exclusivas em sua sequência de aminoácidos (S111L, I150V,
E178A, A198E).

*

*

GSTE2 Vmax

(µmol/min/µg)

Km 

(mM)

Kcat

(s-1)

Kcat/Km

(mM-1 s-1)

GSTE2RecL 0.224 ± 0.018 43.0 ± 9.6 2.8 0.06

GSTE2RecR 0.330 ± 0.009 83.5 ± 7.4 4.1 0.05
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