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INTRODUÇÃO

A presença de pirofosfato inorgânico em 
tecidos de animais e vegetais.e em microrganismos sugere a sua par- 
ticipaçao em vias metabólicas. A fornaçao do nicotinanida adenina 
dinucleotídcos, a biossíntesc de histidina cm microrganismos o par
tir de 5-fosforibosil-l-pirofosfato (PRPP) e adcnosina trifosfato 
(ATP), a ativaçao de ácidos graxos e muitas outras reações de çli- 
vagem do ATP na posição p formam pirofosfato como produto (35)« 
Existem, en diferentes tipos de tecidos, enzimas que sao capazes 
de catalisar, especificamente, a hidrólise de pirofosfato inorgâ
nico en orto-fosfato (2 9). Esta enzima tem o nome ponum de piro- 
fosfatase inorgânica mas, de acordo com a classificação de Siste
mática c nomenclatura da Comissão de.Enzimas da Uniao Internacio
nal de Bioquímica tem o número 3.6.1.1, e chana-sc pirofosfato fos- 
fohidrolasc (49).

A enzima foi pela primeira vez descrita cm 
1928 por IíOHtlANN(33) cm músculo, tendo KAY (2 4) ainda en 1928 cons
tatado sua xoresonça em mucosa intestinal, rim, pulnao, osso e fíga
do. A sua ocorrência c universal tendo sido encontrada cm sementes 
de diferentes vegetais por F1EURY (16), em levedura por BOYLAND 
(7), em insetos (31 e 43), cm bactérias (4,8,23,39,42), cm helmin
tos (4l), cm folhas do milho (53) e, cm fungos por I1ANTT (36), 
SADASIVAN (58) e KRISHNAN (25 e 26). A enzina de levedura que foi 
descrito por BOYLAND cm 1930 (7), purificada c estudado por BAILEY 
e Y/EBB (3), foi cristalizada por KUNITZ (27) cm 1951.

NAGANNA e IEN0N (44) estudando critróci- 
tos doentes c normais verificaram que a pirofosfatasc inorgânica 
era ativada na presença de magnésio c apresentava uma diminuta ati
vidade cm presença de zinco, manganês, glieina c alrnina. A concen
tração do cloreto do magnésio ideal segundo os mesmos autores foi 
de 0,0211, sendo que concentrações maiores causavam inibição, 
McELROY, COULOMBRE c HAYS (43) fazendo observaçoes sobre as pro
priedades da enzima em vagalumes verificaram que a mesma é inativa 
na ausência de ions de magnésio.

KUNITZ (28) utilizando pirofosfatasc 
inorgânica cristalina do levedura observou que a enzima requer 
ions de magnésio para sua atividade.* o efeito do magnésio é ini
bido por ions de cálcio. Ions de cobalto c manganês exercem também, 
inibição sobre os efeitos dos ions de magnésio, porém na ausência 
de ions dc magnésio eles sao cofatorcs; 0 mesmo nao se dando com 
ions dc cálcio.
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Trabalhos realizados’ não só con leveduras 
(5,10,28), nas também con bactérias (21, 22, 38 e 58) con hclnintos 
(41) c con fungos (2 5 ) nostran a necessidade da presença dc ions cle 
nagnésio dc un uodo geral. Há casos en que outros ions ten efeito 
semelhante, como ions dc monganes bivalente (3 2 ), ions dc zinco c 
outros dc efeito negligívcl (22 c 41).

BAILEY e Y/EB3 (3 ) purifieaiido a pirofesfatasc 
inorgânica de levedura notaram "na alta afinidade pelo substrato 
(Kh=3xl0“%í) nas a enzima era completamente inativada cm concentra
ção elevada dc substrato, sendo o efeito reversível pela diluição. 
Os valores para a constante dc Hichaelis Mcntcn variam de
1,4 x 10 M com a enzima dc nicroson-a dc fígado de rato (56) c dc 
bactérias (2 c 39) a 1,9 x 10” com a enzima dç levedura (3) c 
de enzima citoplasmatica de fígado de rato (51). SJQBERG- (54) estu
dando o efeito de inibidores e ativadores da enzima em eritrócitos 
dc cavalo verificou que a alta concentração do pirofosfato de sódio 
atuava como inibidor. HEPPE1 c HILIIOE (19) confirmaram, cm levedura, 
o efeito da alta concentração de substrato, McELROY, COULOMBRE c 
HAYBS (43) observaram, também, em vagalumes, inibição por alta con
centração substrato. Em eritrócitos humanos PYKES o YOUNATHAR (47), 
obtiveram informações oue sugerem ser o IJgPPi- o substrato natural 
para a enzima. En 1953, PRAITKUITHAL (17), trabalhando com critróci- 
tos dc sangue de rato, constatou que havia similaridade entre a cur
va dc concentração,do substrato (1̂ 2 3 2 0 7) c a curva concentração 
do cofator (iígC^). Sugeriu entao que o substrato para a onzqma nao 
era nem o Na^PgO^tien- mas 0 an -̂on complexo (MgPgOr^H
HORN, BOERNIHG e THIELE (20) conseguiram, cm fígado de rato, í n -
formaçoes que indicam ser o ion complexo HgPC)0^~ o substrato, cn-

2—  ~  * 2+  quanto que PPi livre c Mg ADP sao fortes inibidores o, o ion Tlg
porta-sc como um ativador da enzina. A razao Mg / substrato pare. un
ótimo dc atividâcBfv^fom^o aumento da concentração do substrato.

DIXGN e Y7E3B (ll) discutem o assunto como uma 
falsa inibição pela alta concentração dc substrato dando 2 expli
cações: o excesso de substrato bloquearia os ions dc magnésio dimi
nuindo o efeito da concentração do ativador.a segunda cxplicaçao 
serie de que o verdadeiro substrato para a enzima, fosse o ion con~ 
plexo (llgPpO^)- e não o pirofosfato livre; neste caso a inibição 
seria.devida a uma competição do -pirofosfato com o verdadeiro subs
trato. Em nenhuma das hipo^c^ ° çao seria devida a alta con
centração do substrato pois mantendo a rclaçao Mg++/PPi o efeito da 
inibição desaparece.
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As enzimas dc diferentes procedências apresentam 
pH ótimo distinto, sendo que a maioria delas apresenta pH ótimo ca 
tomo de 7,0 (3,26,28,40,41,44,46,52 e 60). IIARSH c ÍIILITZER (3 3 ) 
observaram que a enzima isolada do bactérias termofílicas apresentava 
uma variação dc pH dc 5,5 a 9,0. Em Escherichia coli. JOSSE (21) 
observou que 0 pH ótimo variava com o cefator sendo de 9,1 quando,
I.Ig c Mn eram os cofatores c dc 7,5 em presença dc Zn c Co .
Jé a enzima dc Bncillus subtilis apresentava pH ótimo de 7,0 - 7,5, 
quando Mn++ era cofator c pH 9,0 quando o IIg++ era empregado (5 8).

A pirofosfatasc inorgânica isolada dc bactérias 
termofílicas (3 9) apresenta maior resistência ao calor, sendo está
vel por mais ou menos 1 hora a 7 5°C qnquanto que a enzima dç levedu
ra se inativa rapidamente en temperaturas superiores a 4 0°C. 0 mesmo 
efeito foi observado com a enzima de Azotobacter agilis (23). BROv/N, 
MILITZER c GEORGI (8) estudaram em bactérias termofílicas o efeito 
da temperatura de cultivo sob a estabilidade da pirofosfatasc ao 
calor. Êles verificaram que a estabilidade térmica era proporcional 
a temperatura do cultivo e que a estabilidade era aumentada pela pre
sença dc Hg++ e de alto teor dc proteínas. BLUTIENTHAL, JOHNSON e 
JOHNSON (6 ) estudarem a labilidaGc térmica da pirofosfatasc en di
ferentes espécies bactcrianas tendo verificado que a enzima das gram 
positivas oron ternolébeis c que as gram negativas eram termo-está- 
veis cm presença dc Mg++.

KUNITZ (28) estudando o efeito da temperatura 
sobre a velocidade de hidrólise cm enzima cristalina de levedura, 
determinou a energia dc ativaçao como sendo dc 1 5 . 3 0 0 cal por moi 
abaixo dc 20°C c dc 9.500 cal por nol acima dc 20°C,

PYNSS c YOUNATHAN (47) determinando energia do 
ativaçao da enzima cm eritrócitos humanos,.encontraram 8 . 5 0 0 cal, 
por nol cm temperaturps acima dc 29°C c 12.900 cal por nol, cm tem
peraturas mais baixas. LAMBREMGNT c SCHRADER 30) em enzima dc inse
to, cncontrarpm 1 5 . 6 0 0 cal por nol, e uma temperatura dc atividade 
ótima dc 50°C.

A pirofosfatase inorgânica, de levedura cris
talina contém 555 dc tirosina (28). FEUER, G0LD3ERG c GI3S0N (13) en 
1365 notaram que a adiçao rV n e-i na dinlisc diminuía a perda
dc atividade da enzima. Os autores sugeriram ontao a fomoçao de 
o-tirosine-O-fosfato para explicar esta proteção verificada à piro- 
fosfatase inorgânica dc fígado dc rato. STETTEN c BURNETT (57) rea
lizaram diversas cXpcricncias que demonstraram o aumento da ntivi-
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dado cnzinática quando a pirofosfatasc inorgânica dc fígado do rato 
era tratada cor. substâncias contendo OH~ taie como: Triton X-100,. 
dcsoxicolato, NH^OH, NH^OH c desorieolato c, tanpao sódio glicina. 
PEUER o GOL BERT (14 ) observaram também em fígado do rato que c en
zima era iiiibida por ácido o-hidronifcnilacético c ativada por
o-tirosina.

BAILEY e WE3B (3) eugeren que a pirofosfatasc 
inorgânica dc levedura deve sor uma enzima -SH dependente. NA GANHA 
c IlENOIí (44) fizeram a nesma sugestão baseando-se na inbiçao veri
ficada principalmente cora os ions de cobre, pcricncias reali
zadas com eritrócitos. JOHNSON (23), verificou que a pirofosfatasc 
inorgânica cm bactérias era terro-resistente insensível aos rea
gentes que comuncntc atacam pontes de hidrogênio 0 dissulfeto.

HAUSMANN (18), TONO c HORN3DRG (58) determi
naram a composição da enzima cm amino ácido; 0 primeiro cm levedura 
0 os outros era esporos e células vegotativas dc Bacillus subtilis.
As análises diferem bastante na composição quantitativa percentual 
dos amino ácidos. HA US SI: ANN (lO) encontrou 17 emino ácid'S , sendo 
que triptofano que consta cm suo relação e falta r? de, T01T0 c 
KORNBERG (5 8). Em ambas relações nao consta a cistcína.

BAILEY c V/EBB (3 ) verificaram que a enzima de 
levedura era específico para pirofosfato,inorgânico. En esporos c 
células végétatives de Bacillus subtilis. TONO o IZOKNBERG (5 8), 
também verificaram ser a enzima específica para. pirofoefato inorgâ
nico. A enzima dc eritrócitos humanos, purificada 1800 vezes era 
tanbén altamente específica para pirofoefato inorgânico (47). 0 mes
mo ocorria com a enzima dc folhas dc milho (53).

A pirofosfatase inorgânica do levedura que 
KüNITZ (28) çristalizou 6 especifica para pirofosfato na presença de 
ione de I»Ig++.

SCHLESINGER c COON (52) trabalhando com leve
dura encontraram que preparações cristalizadas dc pirofosfatase 
inorgânica catalizavan liberação dc fosfato a partir de adcnocina 
trifosfoto, .adenosine difosfato e de pirofoefato, na presença de 
zinco.

IíANN / T -«"> 1 9 4 4, 00 estudar o metabolismo do 
fósforo em Asoergillus niger constatou a presença, dc uma. atividade 
fosfatnsica inespeoífica, capaz do hidrolizar pirofosf "'to, a c p 
gliccrofosfatos, glucose-l-P, glucosc-6-P, ATP c AI!P. Posterior
mente S ABA SI VAN (5 0) descreveu a presença dc una fosfata.se, tam
bém, incspccíficn e, Pénicillium chrysogenun. A referida ensina era



ativada por Zn++, KRHISIíNAN (25 c 26) confirmou a presença do 
pirofosfatac^ inorgânico cn ambos os fungos. A enzima. purificado 
de Peniciliun chriscgenun apresenta atividade pare., o pirof osf ato, 
AT? c V-ictaf osf ato, nao sofrendo ativação pelo ílg++,

RAETER (4 8) estudando o metabolismo de pirofas- 
fato cn frações nitoeondriais da fígado de rato, obteve valores 
que sao consistentes eon as reações:

Enzina + PPi enzina - P + Pi
Enzina P + í^O 41 -no enzina + Pi
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Enzina P + ROH  enzina + ROP

RAPTSR (4 8) demonstra, neste trabalho a.fornaçao 
do glucosc-6-fosfato sendo pirofosfato o doador de fosfato. Pos
teriormente, EORDLIE e ARION (45) cn frações nicrosoneis de fígado 
de rato encontraram atividades de pirofosfatase inorgânica, glueo- 
sc-6-fosfatasc c pirofosfato inorgânico (PPi)-glueose fosfotrans- 
feraso quç nao puderam ser separadas por fro.cionnncnto co:n ,
(NH^^SO^. Os autores concluen que trata-se de una nesna enzina.

STETTEN (55) encontrou una enzina cm. fígado de rc 
to cujos resultados enpcrinentair indican-ne. ser responsável pelas 
2 reações:

PPi“ + H20 --- 2 Pi“"
44 44 44PPi + glucose  Pi + glucose -6-P

STETTEN c TAPT (58) encontraram ta:ibera cn fígado 
de rato alen das duas atividades mencionadas, une terceira que hi
drólise glucose-6-P. Est^s tycs atividades, segundo os autores,se
riam funções da nesna enzina.

No decorrer do estudo do metabolismo de carboi- 
dratos cn fungo apodrcccdor da madeira, Polyporus eircinatus Pr. 
foi constatada a presença de una pirofosfatese inorgânica, Como ao 
pirofosfateses inorgânicas de outras procedências apresentam ince- 
pecificidade ou tem outras atividades associadas foi realizad: o 
presente trabalho con a finalidade de estudar algumas característi
cos da enzima do Polyporus eircinatus Fr.

£ PPi = Pirofosfato inorgânico 
~  Pi = orto-fosfato inorgânico 
-^^ Gluc0c c-o-P--glucos c-6-fo sfa. to
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2- I1ATERIAL E IlETOBO

2.1 CULTURA BB CÉLULAS.

A anostra de ?oly5oruo circimtv-s Fr foi gentil
mente cedida pela Dra. Dóa Amoral, da cadeira' do Química Biológica 
da Facyilde.de de Feraiácia c Bioquímica da Univers idade Federal do 
Parand. _

As células de P. circinatus Fr. , forar. nantidao 
cn neio sólido segundo HARKUS, IIULLER o AVI GA D (37) c, a partir 
desta cultura, inocula-se a amostro en neio líquido (37) contendo 
glicose 1$ cono fonte de carbono.

Todas as soluçoes foran esterilizadas a 120°C du~. 
rente 30 ninutos, cr.i frascos de un litro con 22 5 nl de uoio cada uca.
A glicose a 10$ foi esterilizada à parte eu fra.eeos de 50 rol contendo 
25 nl de solução cada un. As células foran cultivadas à 28°C eu agi
tador rotatório con 100 agitações por ninuto por 24 Iioras. Após o cres
cimento do fungo, o nieélio foi coletado por filtração, lavado 3 
vezes cç>n KC1 0 , 1 5 4 IR 0 nieélio coletado foi guardado cn congelador 
à -20°C. Este natcrial foi usado cono fente de enzina.

2 •2 PRFPA50 LO .EXTRATO LIVRE IC CFLULAS.
Aproximadamente do 5 g de fungo fora-1, colocadas cn 

uai gral contendo 2 a 3 vezes o ve lume eu areia do r.nr tratada. A 
nistura foi triturada rapidamente e recolocada no congelador a 
-20°C por 20 ninutos. Após nova trituração a nistura. foi suspensa 
en tanpao pH 7,2 de Tris hidroxi etilauino ncta.no 0,111, RDTA 0,0111, 
tonando-se 5 vezes nais o peso do nieélio eu uililitres de taaipa-o. 
Centrifugou-se 10.000 g durante 15 ninutos, obtendo-se, por decan
tée ao o extrato livro do células.

2» 3, DFTEPõTIITACÃO DF PROTEÍNA E 0RT0-F0SFAT0.
0 conteúdo foi expresse ou miligramas por milili

tro quando o método de L0ÏÏRY et al. (34) foi utilizado e, nas fra
ções cluidas da coluna de DEA2 celulose a determinação de proteína 
foi foita polo nétodo de ïïARBIJRG e CHRISTIAN (59)« A determinação de 
fósforo inorgânico foi realizada pele nétodo de FISKE e SUBBAROví (15)
o o resultado expresso em pnoles de fósforo.
/ ,

2*4 SISTEIIA DF INCUBAÇÃO.
A mistura de reaçao foi constituída de 0,25nl de 

lTa/P207 3xlO“3II cono substrTO:; 0 ,2 5ml de MgSO^ 0,0115; 1,00 nl do 
tanpao tris 0,01í.l pH 7,2; 0,01 a 0,05 nl de solução contendo enzina
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c o su a p ara coroplctar 1,75 ni. A incubaçao foi realized - cv.i banho- 
raaria 37°C por 15 ninutos,
2,5 DBJIMIOÃO DA UNIDADE DE ZNZIHA.

Unidade de enzina foi definida er-ao sendo a 
quantidade da ensina capaz do liberar ur nicronol do fósforo inor
gânico ca 15 ninutos de incubaçao a 37°C.

2*6 PURIFICAÇÃO DA PIROFOSPATASU INORGÂNICA.
O extrato livro de cclulas foi di^lizado 

durante 'una noite cn tanpao trio 0,011.1 o EDTA 0,0111 pH 7,2 a <-°C, 
para olininar o fósforo inorgânico endógeno. A seguir, para cada 
9 ni de entrât o foi adicionado 1 nl de sulfato de protaninn 1 <fo q o 
pH corrigido para 7,2 con NaOH IN. A nistura foi doirada 10 nir.utos 
cn repouso e centrifugada 40 ninutos a 12,000 g.

0 sobrenadante foi subretido a un fraeiona- 
nento de 0-50^ con sulfato de onSnio, pH corrigido para 7,2 c0:0 

NIÎ OIí, dçixado 5 ninutos de repouso c centrifugado por 20 ninutos a
12.000 g.

0 sobrenadante obtido foi subnotido a un se
gundo fracionancnto cor. sulfato de araonio 50-80^ con os nesnos cui
dados do fracionancnto anterior.

0 precipitado, que continha ensina, foi sue penso 
era Na Cl 0,0211 en tanpao tris 0,01K pH 7,2 era u:a volunc 10 vezes ner.or 
que 0 volunc do extrato original. Esta suspensão foi di-lisada 3 , 
horas a 4°C en Tris 0,0111 pH 7,2 contendo EDTA 0,011:1 c ITaCl 0,0211,

A enzina dializada foi croaotrgrafada cn uui 
coluna de DEAE-eclulosc de 14 era de altura por 1,0 cn dc.diSnetro, 
cou ura fluxo de 0,67ral por ninuto na tcnpcratura de 40°C. A DEAE- 
cclulosc foi anteriornente equilibrado, con NaCl 0,0211 ca tris 0,0111 
pH 7,2. En un colctcr de frações colctou-sc fraçoes de 1,0 nl, 
variando-se 0 gradiente de cluiçno de NaCl de 0,0211 a 0,21.1 en solr- 
çao tanpao de tris 0,011.1 pH 7,2.



- 8-

0, diagrana da figura-1 ilustra as diversas
etapas do purificação.

Extrato inicial 
í 
!v

Sulfato dc Protanina Ifo

fPrecipitado
receitado

Precipitado
receitado

Precipitado

Suspenso c:a 
tanpao tris

i
Dialisado

Coluna DEAE-cclulosc

Eluiçao con NnCl 
0,120 a 0,155M

Sobrenadante

(iiHp 2so4
0-5055I

SobrenadanteI
(n h 4)2so4

50~d0f°

Sobrenadante 
Receitadc

Pig. 1 - Die.grana das diversas fases da purificação da 
pirofosfatasc inorgânica dc P.circinatus.
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2*7 ESTUDOS CINÉTICOS.
A g froçocs dc ririor atividade enzimática da colmi.a 

dc DEAE-cclulcso fora-a reunidas" para ac determinaç.ocs da curva, 
dc concentração da enzima, curva do afoito dc pH, curvas de tampo 
c temperatura, constante dc Ilichaclis, testes dc atividades da 
glicosc-6-fosfatase e pirofosfatosc-glicosc-glicose fosfotransf~rn- 
sc, efeito da concentração do cafator, energia de ativaçao e es
tabilidade d? enzima. A determinação &a constante dc ilicha. elis foi 
realizada pelo método de Linov/ec ver c Burk modificado por DIHCN ^12).
é

2.8 ELETP. OP OPiE SE Hl PAPEL.
Usou-se un dispositivo semelhante ao dc IíAPJUíAíI 

SIIITH (38) e fonte dc alimentação de corrente contínua. Ao 
amostras foram aplicadas cm papel Wliatman número 1 uncdccidos 
nas soluçoes tampões. As eletroforeses foram, realizadas â tem
peratura ambiente, nas condpçoos: tanpao piridina ácido açctico: 
água (64:<^16:20) pH 3,9 a 1.000 volts, durante 1:30 hs.

2.9 ATIVIDADE DE PIEOEOSPATO POSFOTRANSPERASE.
' OApos a eletrozorese os esteres fosforieos padroc: 

foran localizados no papal pelo reativo dc BUREOWS(9). A loca
lização da glicçsc foi realizada cm mapeador automática
Nuclear Chicago, nodcILo D-47, do fluxo gasoso, conectado n un 
aetígrafo II, C 100 3.

3 RESULTADOS

3.1 PURIFICAÇÃO DA ENZIMA.
0 extrato livre do cclulas dc Polynorus circina.tus 

foi submetido ao tratamento com sulfato de protonina tendo a 
enzima sido concentrada por posterior precipitação com sulfato 
dc amonio. Apos a diálise o material foi cromatogrnfado eu ec- 
luna do DEAE-cçluloec sendo a enzima cluida com NaCl 0,120-0 1-55LT 
cm tris pH 7,2. A figura 2 mostra a separaçao cromatogr'fica da. 
pirofosfatr.se inorgânica cm DEAE celulose, snqumnto a tabele. I 
demonstra que a enzima sofreu uma purific.içao d^ 9,8 vezes.
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TABELA I

Purificação da pirofosfat ínorganic:

Tratamento
Volume

ml
Ú/ml Proteína

mg/ml
jÁtivi- 
dade 
Espe ci_ 
fica

Unid,
totais

Hend
Purificaçc

Extr,bruto 7,4 365 17, - 5 20,3 2,701
Sobren.sulfato 
Pro tamina

3,1 211 14,30 21,1 2.5191 93,2

(NH)2S04 50-805$ 1\\
°-1
H 

1i r1177 37,10 31,7 1177 43,6 !, 6
DEAE-celulos e 21,7 25,9 0,13 199 562 20,8 CO

3 . 2  EEEITODA OOECEITTBAgÃO BA ENZIIIA.

A figura 3 mostra claramente que o aumento da ve? ̂  
cidade o proporcional à eoncçntraçao mais elevada da enzima,
0 mesmo foi observado a 52°C.

3*3 EFEITO DO pH BE ET CUBACÃO.
Com o propósito do verificar o efeito do píl da rir - 

tura de incubaçao foram usadas soluçoos tampa o de ácido su 
cinico O.UI-NAOH do pH 3,3 a 5,3 > da inidazol 0.1I'I-HC1 do 
pH 5,9 a 1 , 6 ; de Tris 0.1II-HC1 de pH 7 , 6  a 3,3; de Carbona ;o
de sódio 0,11.1; bicarbonato de sódio 0,11: de pH 9,3 a 10,5.
A figura n° 4 mostra que a pirofosfataso apresenta um pK ótii d
de 7,2 c outro de 3,4.

3*4 EFEITO DO TEiiPO.
A figura 5 mostra o efeito do tempo do incubaçao 

sobre a velocidade de reaçao a 37°C,
3*5 EFEITO DA TEI IBERA TüEA.

0 efeito da temperatura de incub:çec cobre a bidr 
lisc do pirofosfato ó indicado na figura 6, Observando-se qjie 
a temperatura ótima para hidrólise do pirofosfato c 52°C, loi 
possivcl determinar pela cquar.no de Arrhenius, a energia de a i- 
vaçao como sendo de 6,350 cal, por moi, 0 valor das constantor 

de velocidade oara cada tomocratura estao cxjostoc na tabela II e a



- 11-

variaçao da.velocidade do roaçao com a temperatura <5 mostrada 
na figura 7 .

TASELA.II

VALORES DAS CONSTANTES DE VELOCIDADE DE REAÇÃO

T ° t  c K O-po
1!í

K

4 1,20x10~2 37 4,28xlO~2
14 1,92 40 5,60
21 2,19 52 roCM

30 3,02

3.6 DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE MICHAELIS MENTEM.
A figura 8 mostr-' o efeito da concentração do. subs

trato, expresso cm pirofosfato, na atividade cnsimática. A fi
gura 9 foi construida com os dados encontrados a 37°C, GonGo um 
valor de Em do ordem de 5,0 x 10*"^. 0 Km determinado à tempe
ratura de 52°C foi de 5 , 5 x lO*-̂ "1.

3.7 ESPECIFICIDADE DA PIROFOSFATASE INORGÂNICA.
Foi estudada a especificidade da enzima, substituindo- 

se 9 pirofosfato pelos ésteres fosfóricos indicados na tabelo 
III. Da análise aa tabela pode-se observar que a enzima 6 alta
mente csoocífica nora o nirofosfato.

TABELA IIII 

ESPECIFICIDADE DA PIROFOSFATASE INORGÂNICA
Substrato 

Pirofosfato do sódio 3xlO~“>M 
Adenosina trifosfato 
Adenosina monofosfato 
Glucose-5-fosfato 
CHucosc-l-fosfato
Sistema: 0,25ml de UgS0^0 ,0lM; 0,2 

tampao Tris 0,0111 pH 7,2; 
0 , 0 0 ml enzima. 0 volume

Percentagem do ativida' e 
100 
0 
0 
0 
0

5 ml de substrato; 1 , 0 0 ml de 
0 , 1 7 ml água destilada; 

final l,75ml.
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3.8 ATIVIDADE DE PIROPOSPATO FOSPOTRANSFERASE.
Para verificar se a enzima apresentava atividade de 

pirofosfato fosfotransferes o, glicose foi incubada com piro
fosfato o enzima, o os produtos foram analisados por eletrofo- 
rose cm papel, conforme já mencionado. A figura 10 mostra que 
nao liouvo formaçao dc jlucose-S-P como saría do esperar se a. 
enzima apresentasse atividade dc pirofosfnto-fosfotrancfcrase.

3• 9 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DO COPATOR.
0 efeito máximo da çonccntraçao dc IigSO. c verifi- 

— 3 -0cado cm 1,14 x 10 J a 2,0x10 ~’M. A figura 11 demonstra que o
4*+ rMg c essencial para atividade da enzima sendo a concentra

ção ótima dc 1,14x10'"-' a 2,Q x 10""'^.Concentrações superiores 
a 5,7x10*''% causam inibição.

3.10 ESTABILIDADE DA ENZIMA.
Na tentativa dc preservar a atividade da enzima 

na fraçao do sulfato dc oaiÕnio a mesma foi colocada em conta
to com mereapto otanol na concentração final 0,011.1 c outra 
porçao em contato com albumina numa conccntraçao final dc 
0,10 ng por ml dc soluçmo. 0 resultado o mostrado na tabela IV.

Outro teste foi realizado con o extrata bruto dia- 
lizando-o durante uma noite cm tris-EDTA-tirosina, 0,0111, 
píl 7,2. A fraç-a.' de precipitado do sulfata de amónia.
50-80;*, foi diálisada. nas mesmas condiçoco por 4 horas. Os re
sultados estao expressos na tabela V.

TABELA IV
ESTABILIDADE DA ENZIMA COII MERCAPTO ETANOL E ALBUMINA

Tratamento Inicio 24 hs.após
Enzima sem tratamento 1 0 0  fo 51/®
Enzima com mereapto ctanol 100^ 51^
Enzima con albumina 100$ 70$

Sistema: 0 ,25ml pirofoefato 3x10”“!.!; 0.2 5ml Mg SO^ 0,0111,
1,00 ml tampao Tris 0,01M pH 7,2; encima cm quanti
dades variáveis c água destilada cm quantidade sufi 
ciente para completar 1,75 ml.
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TABELA V

ESTABILIDADE DA BITSIIIA COII Dl ALI SE CONTENDO TIEOSINA

Braçoos Atividade

Extrato bruto 100$>
Precipitado sulfeto anônia 27$á

50-30^

Sistema: 0,2 5 ml pirofosfato 3x10““’!!; 0,2 5nl _
I'.Ig S0^0,01II, 1,00 ml tampa o tris 0,0111 
pH 7,2; enzima cn quantidades variáveis 
c água" destilada cm quantidade suficiente 
para completar 1,75 ml.

Com a enzima purificada foi realizado um 
testo para verificar o tempo dc conservação. A figura 12 mostra 
este resultado, sendo necessárias 62 lioras para que a ativid 
fosse reduzida a metade.

LLw
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VOL U M E  l ml )

Pig. 2 - Purificação da pirofosfataso inorgânica 
do P. circinatus por cronatografia ca 
coluna dc DEAE cclulocc« 0 gráfico nos
tra proteína deteminada a 230 mH (•*»— ) ° 
atividade da ensina c conccntraçao
do NaCl no aluato

—i-
--

1--
No 

Cl 
(M
)

12
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FiC. 3 - Efeito ela concentração de ensina na 
vclocicladc da reaçao.
Sistena; 0,25 nl Hg SÔ , 0,0111; 0,25nl 

pirofosfato3xL0“-d'í» 1,00 nl tanpao 
Íris 0,0111 pH 7,2; quantidades 
variáveis da ensina; agua destilada 
cn quantidade suficiente para com
pletar 1,75 ml.



«m
ole

s 
de 

p,
- 16-

Fig. 4 - Eiciio.do pH sobre r. atividade da 
ensina.
Sistcna: 0,25 al pirofosfe.to 3xlO“*JII; 

0,25nl HgSO^ 0,0111; 6,5 PS de enzi- 
na (0,05 nl); 0,20 nl de. água deat:.- 
lada c 1,00 nl do tnnpao»
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Pig. 5 - lii.iio do tcnpo de incubaçpo sobre 
o hidrólise do pirofocfato.
Sistena: 0,2 5 ni pirofosfato 3x10"

0,?5nl IIgS0^0,01Il; 3,9 Vê de ensine. 
((>,03 ni); 0,22 ni água distilado e
1,00 ni taiipao tris 0,011.1 pH 7,2. 
Tonperafcura 37°C.



Pig. 6 - Lidaólioc cnzinática do piyofosfato 
un ü f  crentes temperaturas, 

cena: 0 , 2 5 nl pirofosfato 
3x10'"%; 0 . 2 5 nl IJgS0^0,0111;
3-9 P-S ÛC enzina (0,03 nl);
0,22 nl agua destilada c,l,O0 nl 
tanpao tris 0,01X1 pH 7,2.
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Fig. 7 - Vario v—  da,velocidade dc rcaçao con a 
temperatura.
Sistema: 0,25 ml pirof osf a to 3x10"*%; 

0,25 ml Mg5040,01M; 3,9 Hg do 
enzima (0,03 ml); 0,22 ml água des
tilada, c 1,00 ml tanpao tris 0,01M 
pH 7,2.
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Fig. 8 - Efoito da concentração do substrato.
Sistcna: 0,25nl LIgS0^0,01LI; 6,8 pg do 

cnzina; 1,00 nl tanpao tris 
0,0111 pH 7,2? quantidades variá
veis do pirofosfato c ^gua ^esti
lada para conplctnr 1,75 nl.
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Dig. 9 - Determinação da constante de Ilichaclis 
Menten.
Sictena: Idêntico ao da figura 8.



ito fosfotrans-

pH 7,2, O,BI?
I; 0,01nl piro- 
?nl de glucose 
, 0,B1, 4 , 2 5 pg
|(c 30 ninutos
1 * •
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+

F.ic. in _ Atividçdc de pirofosfato fosfotrans- 
ferase.
Sistenn: 0,01 ni tris pH 7,2, 0,111; 

0,01nJ glicose 0,3M; 0,01nl piro
fosfato 0,111; 0,002nl de glucose 
C14; 0,005 nl HgCl2 0,111, 4,25 Pg 
de cnzina (0,05 nl),c 30 ninutos 
de incubaçao a 37°C,
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F-g, 11 - Efeito de concentração do Mg++ 
Sistcna: 0,25 nl pirofosfato

3xlO“-'>M; 3,9 pg de enzina 
(0,03 nl); 1,00 r.il tampa o tris 
0,01M pH 7,2; água destilada c 
MgSO^ cn quantidades suficientes 
para ^^“íplctar 1,75 nl.
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jbi ^  - Icinpo do conservação da cnzina.
Sistona: 0,25 nl pirofosfato 

3x10“3Lí; 0,25 p-l MgS 0̂ 0,011.1;
1,00 nl tanpao tris 0,011! pH 7,2; 
cnzina cn quantidades variáveis c 
água destilada cn quantidade sufi
ciente para conpletar 1,75 nl.
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DISCUSSÃO

Nos extratos livros dc cclulns dc PPolvpoorus 
circinatus Fr., foi constatado o çxistcncia dc alta atividade dc 
pirofosfotasc inorgânica (E,C.3.6.1). Esta enzima demonstrou du
rante as etapas do purificação grande instabilidade. AIKSWORTH c 
SUSSIIAN (l) afirmam que cm extratos brutos dc fungo, de modo.geral, 
contem grande quantidade de proteinases, extremamente ativas. Por 
esta razoo, dizem aqueles autores, que as primeiros etapas dc pu
rificação devera ser too rápidas quanto possível, a fim dc .elimina- 
las. Isto explica, talvez o baixo valor do purificação alcançado, 
sendo que o conteúdo cm proteínas da última etapa dc purificação 
(Tabela I) c 138 vezos menor do que o conteúdo no extrato bruto, 
apesar das oporaçoes terem sido executadas rapidamente.

A preservação da atividade enzimátiça pela 
adiçao de o-tirosina no dialisc, verificada por outros autores 
(13) nao foi obtido neste caso, (Tabela V). 0 tratamento da enzi
ma com mcrcapto ctonol nao revelou nenhum efeito, enquanto cue com 
albumina bovina observou-se uma pequena proteção da enzima 
(tabela IV). Após 62 horas a enzima, parcialmente purificada, per
deu 50fo dc sua atividade (fig. 12).

0 estudo do efeito da concentração hidroge- 
niônica sobre a atividade enzimátiça revela que o pH dc maior ati
vidade 6 o de 7,2 conforme mostra a figura 4, sendo que, há um 
segundo máximo cm 8,4, de atividade menor que o primeiro.
KRISHMAN (26) também nocontrou dois máximos na curva de pH com a 
enzima de P.chrisogenum sendo que 0 segundo pico de atividade a 
pH 8.0, desaparecia quando a enzima era purificada cora sulfato dc 
amonio.

0 Km foi determinado mantendo a concentração 
do I'Ig++ constante durante toda a experiência, no entanto, a rola- 
çao í!g++/PP variou dc 10,7 a 2,84. Pelo gráfico da fig. 11 pode- 
se verificar que o rclaçio IvIg++/PP,ótima para a atividade da en
zima £ dc 2,66, mantendo-se aproximadamente a mesma atividade 
máxima enquanto a rclaçao variava dc 2,66 o 13,3. A curva de concen
tração do substrato revela que nao houve inibiç-.o por excesso dc 
pirofosfato pelo raenos ate 8,57x1o"*4. Isto ac justifica pela concen
tração elevada de LIg++ cm rclaçao ao pirofosfato, dc modo que a 
concentração dc Hg++ nunca teria sido linitante. Em experiência 
cm que a rclaçao foi menor que 1,7 observou-se inibição por excesso 
de pirofosfato.

0 valor da constante dc Micholis— 'entem encon
trada revela grande afinidade pelo substrato c, cm sua grandeza 6
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scmclhantc a dc enzima do critrócitos dc rato determinada por 
FEANICITTHAL (16).

0 efeito da concentração de n-gnesio ilustrado 
pela fig. 11 demonstra que a enzima'’ c dependente do Iíg++, sendo a 
mesma inibidp quando a. concentração de caticn "'tinge valores su
periores a 5.7 x 10“-71. Os dados obtidos cs ta o eu desacordo caia a- 
quelcs dc IC3ISHAI1; (25) que demonstrava serem as enzimas dc 
Asoorgillus niger e P. chrisogcnum independentes dc LIg’r+.

Pela figura 6 percebe-se que a temperatura, ótima 
d.a enzima c 52°C, semelhante a encontrada por LAKBEEIIONT c 
SC Hf ADIR (30) eu enzima de inseto. A determinaçao da constante 
dc MICHABDIS a 52°C revelou valores da mesma, ordem dc grandeza 
que a determinação feita a 37°C, 0 mesmo ocorrendo com a. veloci
dade máxima da rcaçao.

Do acordo cova os valores obtidos nas diferentes 
temperaturas detor-^^ou-ae pele equação do Arrhcnius, a energia de 
ativaçae como sondo 6-^00 eal por moi. Este valor foi menor do que 
aqueles obtidoç por LAIIBREIÍONT e SCHRADER (30) c PYNES c 
YOUNATHAN (47).

A pirofoefatase inorgânica de fígado dc rato, 
estudada por RAFEEE (4 8) liidrolisa o pirofoofate c transfere o 
fósforo para glucose dando glucosc-6-fosfato. STEETEII e TAFT(56) 
com a enzima microsomol de fígado dc rato verificaram a habili
dade da nosna em hidrolisar glucose- 5-fosfato. Dm fungos 
ICRISHLIAN (26) obteve uma pmparaç^o cnzin'tica que produz una r.a- 
pid-' dcfosforilaçao de adenosina. trifosfato, pirofosfato inorgâ
nico e metafosfato inorgânico, SEEiTEN o TAPE (5 6) supoc entao 
que a mesma enzima atua sobre os 3 diferentes substratos ou entao 
que várias enzimas estao associadas sem sor possivol separa—las 
pelos métodos convencionais de fracionamento.

Na toiitotina de verificar se havia atividade de 
fesfotransfcrase a, enzima foi incubada, com glucose C"*-̂r c pirofesfa* 
to 0 nenhuma quantidade significativa dc glucose 6 fosf-to foi 
encontrada. Alem disso, a enzima nao foi capaz dc hidrolizar ado- 
nosino nono c trifosfatv glucose 6 fosfato c glucose 1 fosfato. 
Pereebe-sc, portanto que e pirofosfat'sc inorgânica, dc 
Polyporus cireinatue Lingue-ce daqueles determinadas por 
RAFTER, STETTEN (55,56) cm fígado de roto 0 da dc Pcnicilium 
çhrysogcnun estuded' por KRISHT.ÍAN (26 )• Entretanto, há semelhan
ças, quanto a especificidade com a. enzima cristalina de levcdur"- 
puc í altamentw cs ps cf ice paro 0 pirofosfato quando o Iig++ c 0 

ativador (28).



CONCLUSÕES
- 27-

1- Polyporus cireinatug aprescnfa uno cita atividade de pirofosfato 
fosfohidrolaso (E.C.3.6.1.1).

2- A cnzina 6 altsnento especifica para o pirofosfato, c dependent; 
de I’lg e nao apresenta atividade dc pirofosfato-fosfotransferis;

6 - S UI'Li RIO

Encontrou-se cn Polyuorus circinatus Fr. alta 
atividade de pirofosfatase inorgânica. A cnzina foi purificada par- 
cialnontc c algumas dc suas propriedades soo aqui relatadas.
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