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A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E.
Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), é uma
importante praga de cultivos de milho1 e a planta
Coffea racemosa Lour. é uma espécie selvagem de
café que confere resistência a imaturos de
Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville & Perrottet,
1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae)2.
Lepidópteros imaturos alimentam-se de grandes
volumes de folhas para suprir suas necessidades
energéticas e a digestão primária das proteínas
ingeridas por esses insetos inicia-se pela ação de
serino proteases (tripsinas e quimotripsinas) no
lúmen de seus intestinos médios3. Caso o processo
de digestão primária desses insetos tenha sua
atividade reduzida, prejuízos ao desenvolvimento
dos mesmos podem ocorrer4.
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Figura 1. Inibição de tripsinas de Spodoptera
frugiperda (UTI/mL de extrato de folhas) utilizando
diferentes diluições do extrato de folhas de Coffea
racemosa.

Objetivos
Avaliar se extratos de folhas de C. racemosa inibem
a atividade de tripsinas digestivas de S. frugiperda.

Material e Métodos
O extrato enzimático foi preparado após a
dissecação do intestino médio contendo a
membrana peritrófica e seu conteúdo a partir de
lagartas de S. frugiperda próximas do último ínstar.
Os intestinos coletados foram homogeneizados com
água em Potter-Elvehjem e a fração solúvel foi
coletada após centrifugação (10.000xg, 10min,
temperatura ambiente).
O extrato de C. racemosa foi preparado pela
maceração de folhas jovens em nitrogênio líquido,
adição de água, agitação mecânica, filtração em
tecido voil e centrifugação a 4ºC.
A detecção da atividade de tripsina do extrato
enzimático de S. frugiperda foi realizada por ensaio
a 30ºC contendo o substrato BApNA em pH=9,0. Os
cálculos de atividade foram realizados utilizando
uma curva padrão de p-nitroanilina.
A inibição de tripsina foi determinada pela
comparação dos ensaios de atividade (sem inibidor)
com ensaios contendo os extratos foliares diluídos
5, 10, 50 e 100x. Uma unidade de tripsina inibida
(UTI) foi definida como a quantidade de inibidor
capaz de reduzir a formação de 1 nmol de pnitroanilina (produto formado durante a atividade da
tripsina sobre o substrato BapNA) por minuto em
relação a um ensaio controle (sem inibidor).
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Discussão e Perspectivas
O inibidor de tripsinas digestivas presente em folhas
de C. racemosa pode ser uma interessante
ferramenta para o manejo da lagarta do cartucho.
A incompatibilidade sexual entre C. racemosa e
plantas de milho pode ser resolvida por tecnologias
de transgenia de plantas.
As etapas seguintes desse projeto envolvem a
avaliação da interferência do inibidor de tripsinas
digestivas sobre o desenvolvimento de S. frugiperda
e caracterização da estrutura molecular do inibidor.

Conclusão
O extrato foliar de C. racemosa inibiu a atividade de
tripsinas digestivas do intestino médio de S.
frugiperda.
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