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RESUMO 

 

Os mastócitos, em associação com outras células inflamatórias se acumulam em locais de tumor. 

Entretanto, pouco é conhecido sobre o papel exato dos mastócitos e de seus mediadores na 

progressão tumoral e angiogênese. Resultados recentes do nosso laboratório mostraram que a 

expressão das triptases específicas de mastócitos está correlacionada com a progressão tumoral (de 

Souza, Jr, PLosOne 7(7): e40790). Além do mais, existe uma associação entre mastócitos e a 

angiogênese tumoral. Então, tornou-se interessante investigar o papel das quimases específicas de 

mastócitos (mMCP-4 e -5) neste processo. Visto que estas quimases não são disponíveis 

comercialmente, a primeira etapa deste estudo foi produzir as quimases mMCP-4 e -5 

recombinantes. Assim, as sequências dos genes respectivos para mMCP-4 e -5, além das 

sequências para seis resíduos de His e do sítio suscetível a enteroquinase foram clonadas no vetor 

de expressão pPIC9. A cepa GS115 de Pichia pastoris foi transformada com o respectivo vetor 

para mMCP-4 ou -5. Os clones transformados foram crescidos em meio BMMY e induzidos com 

várias concentrações de metanol para a produção de mMCP-4 ou -5 recombinantes. Depois de 96 

horas, o meio foi centrifugado e as quimases mMCP-4 ou -5 foram purificadas do sobrenadante 

usando resina de níquel. A identidade das proteínas foi confirmada por Western Blotting usando o 

anticorpo anti-his, assim como os anticorpos anti-mMCP-4 e -5. As proteases foram ativadas pela 

clivagem do sítio suscetível a enteroquinase por cinco horas, a 22°C. A ativação das enzimas foi 

confirmada através da degradação de seus substratos específicos. Estes resultados mostram que P. 

pastoris é um organismo eficiente para a expressão de ambas as proteases. Estas proteases 

recombinantes se constituem em ferramentas importantes para se elucidar o papel da mMCP-4 ou 

-5 na angiogênese.  

Palavras-chave: mastócitos, quimases, angiogênese 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 



Abstract 

iv 
 

ABSTRACT 

 

Mast cells, in association with other inflammatory cells, are known to accumulate at tumor sites. 

However, little is known about the exact role that mast cells and their mediators play in tumor 

progression and angiogenesis. Recent results from our laboratory have shown that expression of 

mast cell specific tryptases correlates with tumor progression (de Souza, Jr, PLosOne 7(7): 

e40790). Furthermore, there is an association between mast cells and tumor angiogenesis. It then 

became of interest to investigate the role of mast cell specific chymases (mMCP-4 and -5) in this 

process. Since these chymases are not commercially available, the first step in this study was to 

produce recombinant mMCP-4 and -5. The gene sequences for these chymases along with the 

sequence for six His residues and an enterokinase susceptible peptide were cloned into the 

expression vector pPIC9. The GS115 strain of Pichia pastoris was transformed with the respective 

vector for either rmMCP-4 or -5. The transformed clones were grown in BMMY media and induced 

to produce rmMCP-4 or -5 with various concentrations of methanol. After 96 hours, the medium 

was centrifuged and rmMCP-4 or -5 was purified from the supernatant using nickel-nitrilotriacetic 

acid agarose beads. The identity of the proteins was confirmed by Western blotting using an anti-

his antibody as well as anti-mMCP-4 and -5. These results show that P. pastoris is an efficient 

organism in which to express both proteases. 

 

Key words: mast cells, chymases, angiogenesis 
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INTRODUÇÃO 

MASTÓCITOS 

 Em 1878, Paul Ehrlich descreveu os mastócitos, pela primeira vez, como células repletas 

de grânulos corados em tons magenta e denominou os mastócitos de “Mastzellen”, por acreditar 

que estas células possuíam atividade fagocítica (EHRLICH, 1878). Nesta época a composição 

química dos grânulos era desconhecida e não se sabia qual o componente granular reagia com 

corantes a base de anilina. Atualmente, sabe-se que a metacromasia dos mastócitos é devido à 

interação dos corantes básicos (catiônicos) com os resíduos ácidos (aniônicos) das cadeias de 

glicosaminoglicanas (GAGs) sulfatadas (heparina e sulfato de condroitina) da proteoglicana 

serglicina, presente em abundância nos grânulos destas células (JORPES, 1935; RANSON; 

GALLAGHER, 1992; ABRINK et al., 2004). Atualmente, os mastócitos são identificados como 

células multifuncionais residentes no tecido conjuntivo (RIBATTI & CRIVELLATO, 2014; DA 

SILVA, et al., 2014).  

Os mastócitos estão envolvidos em mecanismos de defesa do organismo e participam em 

reações alérgicas, inflamatórias e na eliminação de parasitas (WEDEMEYER & GALLI, 2000; 

KRISHNASWAMY et al., 2006; DA SILVA, et al., 2014). A capacidade dos mastócitos em 

produzir e liberar uma variedade de mediadores químicos está relacionada com a fisiopatologia de 

reações alérgicas e de processos inflamatórios (PEJLER et al., 2010).  

 Localização, morfologia e heterogeneidade 

 Os mastócitos estão distribuídos de forma ubíqua no tecido conjuntivo, sobretudo nas 

regiões subepiteliais e nas proximidades dos vasos sanguíneos, nervos, células musculares lisas, 

glândulas mucosas e folículos pilosos. A localização dos mastócitos no tecido perivascular e 
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próximos a outros sítios de interface ambiente-organismo está relacionada com a proteção do  

hospedeiro contra parasitas e outros patógenos (GALLI, 1993; DA SILVA, et al., 2014). 

 A morfologia dos mastócitos varia de acordo com a sua localização. Os mastócitos de 

lavado peritoneal são arredondados. Já os mastócitos do tecido conjuntivo localizados próximos 

aos vasos sanguíneos são alongados ou ovoides, enquanto que os mastócitos da derme são 

estrelados ou fusiformes (YONG, 1997). O diâmetro dos mastócitos varia entre 3 a 20 μm 

dependendo da sua localização ou do seu estágio de maturação (BIENENSTOCK et al., 1982; 

JAMUR et al., 2001). Os mastócitos de lavado peritoneal possuem um diâmetro médio de 12,6-

13,5 μm (YONG, 1997).  

A ultraestrutura dos mastócitos maduros mostra um núcleo central não segmentado com 

cromatina condensada na periferia, com 4-7 μm de diâmetro. O citoplasma contém numerosos 

grânulos elétron-densos (DVORAK, 1989), poucas mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso 

pouco desenvolvido e ribossomos livres.  

Diferentes tipos de mastócitos foram descritos com base em suas características funcionais, 

estruturais e bioquímicas. A heterogeneidade dos mastócitos é influenciada pelo microambiente ou 

pelos mediadores e patógenos com os quais estas células interagem. Em humanos, os mastócitos 

são classificados de acordo com as proteases presentes no grânulo. Os mastócitos que estocam 

triptase (α e β) em seus grânulos são conhecidos como mastócitos T ou mast cell T (MCT), enquanto 

que os mastócitos que estocam quimase e triptase em seus grânulos são classificados como 

mastócitos CT ou mast cell CT (MCCT)  (IRANI et al., 1986; METCALFE et al., 1997). Os MCCT
 

são encontrados na pele, linfonodos e submucosa do estômago e intestino, enquanto que os MCT
 

são predominantes nos pulmões e mucosa intestinal, próximos às células T (GOLDSTEIN et al., 
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1987; IRANI et al., 1987). Dois tipos de mastócitos foram descritos em roedores: os MMCs 

(mucosal mast cells) são encontrados na lâmina própria das mucosas e contém dois tipos de β-

quimases (mMCP-1 e mMCP-2) ligadas a sulfato de condroitina e os CTMCs (connective tissue 

mast cells) que residem nos demais tecidos conjuntivos, como na pele e na cavidade peritoneal. 

CTMCs contém nos grânulos duas triptases tetraméricas (mMCP-6 e mMCP-7)  e quimases ligadas 

à heparina (uma α-quimase mMCP-5 e uma β-quimase mMCP-4), além da carboxipeptidase A 

(ENERBÄCK et al., 1986; WELLE, 1997; METCALFE et al., 1997). Estes subtipos variam quanto 

à sensibilidade de ativação e ao perfil de mediadores (GALLI et al., 2005).  

 Liberação de Mediadores 

A ativação dos mastócitos culmina na liberação de uma gama de mediadores inflamatórios 

(METCALFE et al., 1997). Esta liberação pode levar à liberação de três classes distintas de 

mediadores: os mediadores pré-formados, estocados nos grânulos citoplasmáticos (Tabela 1); os 

mediadores neoformados, derivados de precursores lipídicos presentes na membrana plasmática e 

em corpos lipídicos, tais como leucotrienos e prostaglandinas e os mediadores neosintetizados que 

são produzidos após a ativação transcricional, tais como citocinas pró-inflamatórias IL-1, -4, -5, -

6, -10 (associadas a resposta Th2), IFN-γ, IL-2, -3, -12, -18 e TNF-α (associadas a resposta Th1) e 

quimiocinas como CCL5 e CXL8. A regulação da liberação de mediadores neosintetizados 

depende do tipo de estímulo e do receptor envolvido no processo de ativação (GALLI et al., 1999; 

STINCHCOMBE; GRIFFITHS, 2001). 

Alguns dos mediadores pré-formados presentes nos grânulos de mastócitos (Tabela 1) 

também são produzidos por outros tipos celulares como fibroblastos, macrófagos, células 

endoteliais, linfócitos, entre outras. Diferentemente, as quimases, triptases e carboxipeptidase A, 



Introdução 

5 
 

denominadas mast cell proteases, são expressas somente por mastócitos e estocadas em seus 

grânulos. Os mastócitos também sintetizam e secretam outras proteases, como as metaloproteases 

de matriz extracelular (MMPs), catepsina D, C e E.  

 

Tabela 1: Componentes pré-formados estocados em grânulos secretores de mastócitos* 

Aminas Biogênicas Histamina, serotonina, dopamina e poliaminas 

Enzimas Lisossomais β-hexosaminidase, β-glucuronidase, β-D-galactosidase, 

arylsulfatase A e catepsinas C, B, L, D e E 

Proteoglicanas Serglicina (com cadeias GAGs heparina e sulfato de condroitina)  

Proteases Quimase**, Triptase**, Carboxipeptidase A**, Catepsina G, 

Granzima B, MMP-9 e Renina 

Citocinas TNF-α, IL-4, TGF-β, bFGF-2, IL-15, NGF, VEGF e SCF 

Outros Heparanase, MBP, Peroxidase e LL-37/Catelicina 

* O padrão específico de expressão de mediadores varia consideravelmente entre mastócitos de diferentes 

espécies e de acordo com o subtipo de mastócito. ** Proteases específicas de mastócitos. Fonte: Lundequist 

& Pejler, 2011.  

 

Os níveis de expressão de proteases específicas de mastócitos são muito altos e os níveis de 

mRNA são próximos ou até maiores do que os níveis de mRNA dos genes constitutivos clássicos 

(PEJLER et al., 2010). As proteases específicas de mastócitos estocadas nos seus grânulos 

secretores somam cerca de 25% do conteúdo total de proteínas de mastócitos. A pele humana 

contém cerca de 16 µg de triptase e quimase por 106 células (SCHWARTS et al., 1987). 

As proteases de mastócitos são estocadas no grânulo como enzima ativa (Figura 1), ou seja, 

os pró-peptídeos são removidos antes das proteases serem estocadas. Esta remoção de pró-
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peptídeos pode, estruturalmente, favorecer a interação das proteases com as proteoglicanas 

(HUANG et al., 2000; SCHWARTS et al., 1987). Durante o processo de desgranulação são 

liberados complexos de proteases com proteoglicanas. Este processo evita a difusão destas 

proteases pelo tecido. A desgranulação dos mastócitos culmina na liberação de grandes quantidades 

de proteases e de outros mediadores que irão atuar nos diferentes processos.  

 

 

Figura 1: Armazenamento e liberação das proteases de mastócitos. As proteases são sintetizadas como 

pré-pró-enzimas, onde ambos os peptídeos-sinais são clivados intracelularmente, resultando na ativação das 

enzimas. As proteases ativas são estocadas nos grânulos de mastócitos. Fonte: Pejler et al., 2010. 

 

As proteases específicas de mastócitos estão relacionadas com artrite, inflamação alérgica 

das vias aéreas, angiogênese tumoral, formação de aneurisma aórtico abdominal e glomerulonefrite 

e na defesa contra bactérias e parasitas (SHIN et al., 2008; MCNEIL et al., 2008; SUN et al., 2009; 
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WAERN et al., 2009; SCANDIUZZI et al.,  2010; SOUZA-JUNIOR et al., 2012). As proteases 

também possuem um papel modulador nas reações alérgicas, onde a β-triptase liberada durante a 

ativação dos mastócitos cliva a molécula de IgE limitando a inflamação alérgica (RAUTER et al., 

2008). 

QUIMASES 

 

As quimases são proteases específicas de mastócitos que pertencem à família das serino-

proteases. Esta é a maior família conhecida e caracterizada por possuir um resíduo de serina no 

sítio ativo (HEUTINCK et al., 2010). Durante a evolução, a estrutura das serino-proteases evoluiu 

várias vezes para formar estruturas biológicas que tivessem sucesso em sua função. As proteases 

são agrupadas em categorias de acordo com a similaridade estrutural e de atividade catalítica. Os 

quatro maiores grupos são compostos por: PA (proteases of mixed nucleophile, superfamily A) 

tendo como membro representativo a quimiotripsina; SB (subtilisin-like), que inclui a subtilisina e 

os grupos SC e SF que contém várias peptidases.  

As três subfamílias das proteases PA podem ser distinguidas de acordo com a especificidade 

ao substrato. As trypsin-like serine proteases, incluindo certas granzimas e triptase de mastócitos, 

clivam substratos depois de resíduos de arginina e lisina carregados positivamente. Já os membros 

da subfamília chymotrypsin-like clivam substratos depois de aminoácidos hidrofóbicos grandes, 

como alanina e leucina. Ainda, as elastase-like serine proteases clivam substratos após resíduos 

hidrofóbicos pequenos, como a valina. 

As quimases são proteases monoméricas e possuem especificidade para substrato 

chymotripsin-like. Baseado na homologia da sequência de aminoácidos e de sua localização 

imunológica, foram identificadas 18 quimases em diferentes espécies, as quais foram divididas em 
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dois grupos: as α-quimases e as β-quimases (CHANDRASEKHARAN et al., 1996). Até o presente, 

somente a α-quimase foi identificada em humanos, macacos, babuínos e cães. Por outro lado, em 

roedores, múltiplas quimases estão presentes sendo a maioria β-quimases. Como α-quimases foram 

identificadas a mouse mast cell protease 5 (mMCP-5), a rat mast cell protease 3 (rmCP-3) e a 

hamster chymase 2 (WU et al., 2005). 

O gene da quimase humana (CMA1) está localizado no cromossomo 14q11.2 na 

extremidade de um pequeno cluster de quatro genes que abrange cerca de 130kb (CAUGHEY et 

al., 1993). Esse cluster contém o gene que codifica a catepsina G (CTSG), 65 kb upstream a CMA1 

e os genes que codificam as granzimas H e B (GZMH e GZMB), localizados 30 e 55kb upstream 

a CTSG (Figura 2). As orientações de transcrição desses genes são as mesmas e a organização 

genética é conservada em roedores, cão e gado (GALLWITZ et al., 2006a; GALLWITZ et al., 

2006b). Entretanto, ocorreu uma expansão espécie-específica do locus que o dividiu em uma região 

de quimase e outra região de granzima e, particularmente, em roedores é evidente uma ampla 

expansão na região da quimase. 

A quimase humana é sintetizada como uma pré-pró-enzima, ou seja, com um peptídio sinal 

N-terminal que a direciona para o lúmen do retículo endoplasmático. A pré-pró-enzima de 274 

aminoácidos consiste em 19 aminoácidos de peptídeo sinal, dois aminoácidos de pró-peptídeos e 

um domínio catalítico de 226 aminoácidos  (CAUGHEY et al., 1991; URATA et al., 1991). O 

domínio catalítico contém a tríade catalítica, isto é, 3 resíduos de aminoácidos que funcionam 

juntos no centro do sítio ativo de uma enzima, resíduos conservados de cisteína e dois sítios de 

glicosilação N-ligados. O peso molecular da quimase humana é de aproximadamente 30 kDa. 

Assim como os outros membros da família chymotrypsin-like, a quimase humana apresenta o 

enovelamento de tripsina canônico, que consiste de dois barris (cada um formado por seis folhas 
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β), que cerca o sítio ativo e possui uma especificidade para substrato, o que favorece resíduos de 

fenilalanina, tirosina, triptofano e leucina na posição P1. Análises cristalográficas mostram que o 

subsítio S1 da quimase humana é uma fenda profunda, com um interior hidrofóbico que abriga 

uma cadeia lateral aromática (MCGRATH et al., 1997; REILING et al., 2003). Comparada a 

quimotripsina, a quimase humana tem uma especificidade mais seletiva ao substrato, o que é 

atribuído à sua estrutura exclusiva, que envolve o sítio de ligação ao substrato (WU et al., 2005).  

 

 

 

Figura 2: Locus da quimase em humanos, camundongos e ratos. Nota-se que há somente um gene 

para a quimase humana. Em roedores, ocorre uma ampla expansão no locus da quimase. Fonte: Pejler et 

al., 2007.  
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No interior dos grânulos de mastócitos, as pró-quimases são empacotadas com a heparina 

e seus precursores enzimáticos inativos (zimógenos), então, são ativados pela dipeptidyl peptidase 

I, a qual requer as interações entre a heparina e as pró-quimases. As quimases são proteases neutras 

com atividade ótima entre pH 8 e 9. No grânulo, as proteases estão estocadas em meio ácido (pH 

5,5), o que inibe sua atividade impedindo a auto-digestão e o dano intracelular. Nos mastócitos, as 

proteases são estocadas na forma ativa, fato que tem uma importante relação com a sua função 

biológica. O estoque de grandes quantidades de proteases ativas sugere uma ação destas proteases 

na fase inicial da resposta a agentes patogênicos (PEJLER et al., 2007).  

Diferentemente de murinos, em humanos existe somente um gene que codifica a quimase 

(CMA1). Assim sendo, é difícil determinar qual das quimases de murino é similar, funcionalmente, 

à quimase humana. Baseado em suas sequências, a quimase mMCP-5 de camundongo é o 

homólogo mais próximo da quimase humana (Figura 3). Entretanto, a análise da especificidade de 

clivagem da mMCP-5 mostra que esta quimase possui atividade de elastase, ao invés de atividade 
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chymotrypsin-like existente em humanos, camundongos e ratos (KUNORI et al., 2002). Assim, a 

mMCP-5 não pode ser considerada um homólogo funcional da quimase humana. 

 

Figura 3: Dendograma das α- e β-quimases de mamíferos. Análises filogenéticas das sequências de 

aminoácidos de proteínas maduras obtidas através do algorítmico ClustalW. O comprimento de cada ramo 

é proporcional ao número de resíduos diferentes entre os grupos ou pares de sequências. A granzima A foi 

utilizada como ramo externo. M: murino; R: rato; S: ovelha; MCP: mouse mast cell protease; CMA: α-

quimase. Adaptado de Pejler et al., 2007.  

Por outro lado, a quimase mMCP-4 de murino possui especificidade ao substrato muito 

similar à da quimase humana (ANDERSSON et al., 2008; ANDERSSON et al., 2009). Além disso, 

mMCP-4 possui propriedades de ligação à serglicina e distribuição tecidual (em CTMCs) similares 

a da quimase humana. Levando em consideração as características descritas acima, a quimase 

mMCP-4 pode ser considerada o homólogo funcional mais próximo da quimase humana.  

A quimase mMCP-1 exibe menor afinidade para serglicina e sua especificidade de clivar o 

substrato é ligeiramente diferente da quimase humana (ANDERSSON et al., 2008). Já a quimase 
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mMCP-2, não possui, praticamente, atividade enzimática e está presente em mastócitos de mucosa 

(MMCs), diferindo da localização tecidual da quimase humana encontrada em MCT 

(PEMBERTON et al., 2003). 

 Estrutura Tridimensional 

A resolução das estruturas tridimensionais veio de estudos de modelagem molecular. As 

quimases de camundongo mMCP-1, -2, -4 e -5 foram modeladas e os resultados mostraram que 

estas quimases diferem, entre si, em relação à distribuição de carga elétrica na superfície molecular 

(SALI et al., 1993). As quimases mMCP-4 e mMCP-5 foram similares à quimase humana 

(MCGRATH et al., 1997; PEREIRA et al., 1999), preditas por possuírem dois pontos de carga 

positiva (resíduos de lisina e arginina). Assim sendo, foi proposto que estas regiões medeiam 

interações fortes com as PGs altamente negativas presentes nos CTMCs. Por outro lado, as 

quimases mMCP-1 e mMCP-2 não possuem um desses pontos positivos, o que explica a interação 

menor com as PGs presentes nos MMCs (ENERBÄCK et al., 1985).  

A estrutura cristalográfica para rMCP-2 foi solucionada por REMINGTON et al., 1988. A 

estrutura tridimensional da quimase humana revelou uma alta similaridade com a quimotripsina 

pancreática, rMCP-2 e catepsina G. Uma característica notável da quimase humana, mas não da 

rMCP-2, é a presença de um grande número de resíduos de aminoácidos básicos (lisina/arginina) 

em dois clusters distintos na superfície molecular. Estes resíduos básicos estão envolvidos na 

interação da quimase com GAGs aniônicas.  

 O papel das quimases em diferentes patologias 

- Infecção por parasitas 

Com camundongos knockout para mMCP-1 foi possível demonstrar que a ausência desta 

protease afeta a cinética do recrutamento de MMCs após infecção por Nippostrongylus brasiliensis 
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(WASTLING et al., 1998). Estudos posteriores mostraram que os camundongos com deficiência 

para esta protease eram mais susceptíveis a infecções por Trichinella spiralis (KNIGHT et al., 

2000). 

- Artrite reumatoide  

Os mastócitos estão envolvidos na artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica das 

articulações (LEE et al., 2002). A contribuição da quimase nesta doença foi demonstrada através 

de um modelo de artrite induzida por imunização com colágeno tipo II em camundongos knockout 

para mMCP-4. Estes animais exibiram uma taxa menor de incidência da doença e sinais de danos 

teciduais menores em relação aos animais selvagens. Além disso, a ausência de mMCP-4 resultou 

em níveis menores de IgG anticolágeno II no plasma, sugerindo que esta protease possa contribuir 

com a fase inicial na artrite reumatoide (MAGNUSSON et al., 2009).  

- Inflamação alérgica das vias aéreas  

Estudos com modelos animais mostraram que a quimase mMCP-4 possui uma função 

protetora na alergia, inflamação das vias aéreas e durante a hiper-reatividade brônquica (WAERN 

et al., 2009). Evidências também sugerem que a quimase mMCP-4 pode limitar o espessamento da 

camada de células musculares lisas dos brônquios, o que acontece nas respostas em reações 

alérgicas das vias aéreas. Estes resultados indicam que, embora os mastócitos contribuam para a 

patologia da inflamação das vias aéreas, a quimase mMCP-4 pode neutralizar o impacto nocivo 

dos mastócitos. A função protetora da quimase nas respostas alérgicas das vias aéreas é 

demonstrada pela clínica, onde se observa que a quimase está relacionada com a preservação da 

função pulmonar em pacientes asmáticos (BALZAR et al., 2005). O mecanismo associado a 

quimase com a preservação da função pulmonar ainda é desconhecido. As pesquisas sugerem  que 

a quimase possua a habilidade de ativar metaloproteinases, TGF-β e angiotensina II e inativar a 
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trombina, além de degradar componentes da matriz extracelular, como fibronectina e vimentina 

(LINDSTEDT et al., 2001; TCHOUGOUNOVA & PEJLER, 2001; MILLER & PEMBERTON, 

2002).  

- Fibrose 

Estudos mostram uma correlação entre a presença da quimase e a fibrose, em modelos de 

diabete experimental (JONES et al., 2004) e na fibrose hepática autoimune (SATOMURA et al., 

2003). Inibidores de quimase podem reduzir a fibrose em modelos animais (TAKAI et al., 2003; 

TOMIMORI et al., 2003; SAKAGUCHI et al., 2004). Ainda se desconhece os mecanismos pelos 

quais a quimase contribui para fibrose. Existem indícios de uma atividade mitogênica da quimase 

sobre fibroblastos da artéria pulmonar bovina e fibroblastos da cápsula de Tenon de cães 

(PEMBERTON et al., 1997; MARUICHI et al., 2004). Por outro lado, a quimase pode liberar o 

TGF-β1 que está ligado à matriz extracelular (TAIPALE et al., 1995) e ativar o TGF-β1 latente da 

matriz extracelular (LINDSTEDT et al., 2001), o que pode explicar a contribuição da quimase na 

fibrose.  

- Doenças Cardiovasculares 

Existem evidências de que os mastócitos cardíacos estão envolvidos nas doenças 

coronarianas. Estes mastócitos participam no desenvolvimento da aterosclerose, inflamação 

coronária e isquemia cardíaca (PATELLA et al., 1995). Os mastócitos são observados na túnica 

adventícia das artérias coronárias e também estão acumulados na região das placas ateroscleróticas, 

o que pode estar relacionado com a deposição de lipídeos na parede dos vasos sanguíneos 

(KAARTINEN et al., 1994; CONSTANTINIDES, 1995; UEHARA et al., 2002). A quimase é a 

principal enzima conversora de angiotensina I, levando a produção do constritor coronariano 

angiotensina II (URATA et al., 1990; JENNE; TSCHOPP, 1991). Vários estudos com quimase 
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foram desenvolvidos com o objetivo de conhecer a sua exata função nas doenças cardiovasculares. 

O aneurisma aórtico abdominal (AAA) foi induzido em camundongos knockout para mMCP-4. Os 

resultados mostraram que estes animais apresentaram menor formação de AAA, quando 

comparados aos camundongos selvagens. Estes resultados foram similares aos observados com 

camundongos deficientes em mastócitos, indicando que mMCP-4 é o efetor molecular principal na 

formação de AAA mediada por mastócitos. Estes estudos mostraram que a mMCP-4 contribui para 

a reação inflamatória observada no AAA induzindo apoptose das células vasculares, o crescimento 

de microvasos e da degradação de elastase (SUN, et al., 2009).   

- Câncer 

Os mastócitos se acumulam na periferia de tumores murinos e de humanos. (CONTI et al., 

2007). A presença destes mastócitos está relacionada com progressão tumoral (TAKANAMI et al., 

2000). Este acúmulo de mastócitos é associado a um prognóstico não promissor para muitos tipos 

de câncer. Por outro lado, em alguns cânceres de mama, os mastócitos são recrutados por fatores 

derivados dos tumores, como o SCF. A infiltração de mastócitos e a sua ativação pelo SCF resulta 

na liberação de mediadores inflamatórios, que atuam no remodelamento tecidual e na 

imunossupressão. A atuação dos mastócitos na tumorigênese pode ocorrer através da secreção de 

fatores pró-angiogênicos, como: heparanase, angiopoetina-1, TNF, FGF-2, VEGF, IL-18 e pelas 

proteases triptase e quimase, que auxiliam na degradação da matriz extracelular e, 

subsequentemente, na invasão tumoral (RIBATTI et al., 2001; MALTBY et al., 2009). Estudos do 

nosso laboratório mostraram um aumento na expressão de triptase e quimase durante a progressão 

tumoral. Os resultados mostram um envolvimento dos mastócitos na indução da angiogênese e 

progressão tumoral (SOUZA-JUNIOR et al., 2012).  
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MASTÓCITOS E ANGIOGÊNESE 

 

A angiogênese é um processo dinâmico que consiste na formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de outros pré-existentes. A angiogênese acompanha o indivíduo desde o período 

embrionário até a vida pós-natal.  Este processo foi descrito pela primeira vez, em tumores por 

Ausprunk e Folkman em 1977 e denominado angiogênese tumoral. Os autores dividiram o processo 

de angiogênese em diferentes estágios de acordo com a progressão tumoral. Outros estudos 

mostraram que estes estágios são controlados diretamente por fatores estimuladores e inibidores da 

angiogênese (KERBEL, 2000). 

A angiogênese é estimulada por fatores, tais como: VEGF (fator de crescimento vascular 

endotelial), FGF (fator de crescimento dos fibroblastos), TGF-β (transforming growth factor), 

PDGF (fator de crescimento derivado das plaquetas), interleucina-8 e angiopoietina-1. Por outro 

lado, fatores como: angiopoietina-2, interleucina-4, inibidores teciduais das metaloproteinases 

(TIM-1, -2 e -3), angiostatina, endostatina, trombospondina e fator plaquetário IV atuam como 

inibidores da angiogênese. Estes fatores são regulados através de um equilíbrio entre os mesmos, 

sua interação com os componentes da matriz extracelular, com moléculas de adesão e com forças 

mecânicas (FOLKMAN, 1995; BUSCHMANN et al., 1999; KERBEL, 2000; PAPETTI et al., 

2002; JUSSILA & ALITALO, 2002). 

Várias pesquisas têm relacionado, funcionalmente, os mastócitos ao processo de 

angiogênese. Estes estudos demonstraram que alguns mediadores como, heparina, histamina, TNF-

α, bFGF, estimulam a proliferação de células endoteliais (SAWATSUBASHI et al., 2000; 

TALREJA et al., 2004). Starkey e colaboradores (1988) investigando o papel dos mastócitos em 

tumores observaram que camundongos deficientes de mastócitos possuem uma menor incidência 
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de resposta à indução de tumor e metástase. No entanto, quando estes animais tiveram a população 

de mastócitos reconstituída, a incidência de metástase aumentou e os resultados foram semelhantes 

aos animais controle (+/+). Alguns estudos in vitro têm demonstrado ainda que determinados 

fatores angiogênicos como VEGF, PDGF e bFGF exercem um efeito de quimiotaxia em mastócitos 

(GRUBER et al., 1995). Estudos in vivo com membrana corioalantóide demonstraram que triptase 

e quimase estimularam a angiogênese e que esta resposta foi similar a obtida com VEGF, que é um 

indutor da angiogênese (RIBATTI et al., 2011).  

A participação dos mastócitos na angiogênese parece estar relacionada com os componentes 

granulares que são liberados após a sua desgranulação (RIBATTI et al., 2004; CRIVELLATO et 

al., 2008; RIBATTI & CRIVELLATO, 2012). Porém, alguns componentes produzidos pelos 

mastócitos também são produzidos por outros tipos celulares como macrófagos, células endoteliais, 

fibroblastos entre outros. Este fato dificulta determinar o papel específico dos mastócitos em 

processos como a angiogênese. Portanto, para se correlacionar a participação dos mastócitos com 

um determinado processo, se faz necessário analisar o papel das substâncias específicas de 

mastócitos.  

Resultados do nosso laboratório mostram que subtipos de triptase são capazes de induzir in 

vitro a formação de tubos pelas células endoteliais. Os resultados também mostraram que a 

expressão de quimase, triptase e carboxypeptidase A aumentam com a progressão tumoral, bem 

como a atividade de quimase e triptase (SOUZA-JUNIOR et al., 2012). Portanto, estes resultados 

mostram o envolvimento dos mastócitos no processo de formação de vasos sanguíneos e/ou na sua 

manutenção. Estudos detalhados sobre o papel das quimases na angiogênese foram dificultados 

pela falta de disponibilidade comercial destas proteases recombinantes. Por esta razão, o nosso 
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laboratório deu início, com o pós-doutorando Dr. Antônio Carlos Borges, a uma estratégia para a 

obtenção das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Estratégia de clonagem das quimases mMCP-4 e mMCP-5. O esquema demonstra as 

sequências das quimases que foram amplificadas a partir do cDNA de mastócitos derivados da medula óssea 

de camundongos e clonadas em vetor de estocagem pJet1.2/blunt. As sequências de interesse foram 

subclonadas no vetor pPIC9 para a expressão em levedura, com o sítio susceptível a enteroquinase (EkCs) 

e o tag de histidina (6xHis). 
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As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 possibilitarão a investigação do seu papel 

não só na angiogênese, como em outros processos. Assim sendo, no presente trabalho foram 

produzidas quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 no sistema eucariótico de Pichia 

pastoris. Ainda, linhagens de células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 expressando EGFP 

foram produzidas. A produção destas células possibilita analisar com facilidade experimentos que 

envolvem o seu co-cultivo. O presente trabalho contribui com ferramentas importantes para os 

estudos das quimases e dos mastócitos na angiogênese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 



Objetivos 

21 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Produzir as quimases recombinantes de camundongo mMCP-4 e mMCP-5. 

Objetivos Específicos: 

 Expressar as quimases recombinantes de camundongo mMCP-4 e mMCP-5 em Pichia 

pastoris; 

 Purificar as quimases recombinantes de camundongo mMCP-4 e mMCP-5 por 

cromatografia de afinidade em resina de níquel; 

 Ativar as quimases recombinantes de camundongo mMCP-4 e mMCP-5 através da digestão 

com a enzima enteroquinase. 
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MATERIAS E MÉTODOS 

1. Produção, expressão e purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

em Pichia pastoris  

Os plasmídeos contendo as sequências para as quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-

5 (EkCS-mMCP-4-His/PIC9 e EkCS-mMCP-5-His/PIC9) utilizados para a transformação de 

Pichia pastoris foram produzidos no nosso laboratório pelo pós-doutorando Dr. Antônio Carlos 

Borges.  

1.1 Transformação de P. pastoris 

Uma cultura da cepa GS115 (∆his4) (Pichia Expression Kit – Invitrogen, Life 

Technologies) em fase estacionária de crescimento foi diluída 1:100 em 100 mL de meio YPD (10 

g/L de extrato de levedura, 20 g/L de peptona e 20 g/L de glicose, pH 6,5) e incubada sob agitação 

de 180 rpm, à temperatura de 30°C, até atingir a OD600= 1,3- 1,5. As células foram centrifugadas 

a 4000 g, por 5 minutos, a 4°C e ressuspendidas em água MilliQ estéril, a 4°C. Este procedimento 

foi repetido duas vezes. A seguir, as células foram lavadas com 20 mL de sorbitol 1M, a 4°C, 

centrifugadas por 5 minutos e ressuspendidas em 1 mL de sorbitol 1M, a 4°C. Alíquotas de 80 µL 

foram transformadas com 5-20 µg de plasmídeo vazio (pPIC9), utilizado como controle de 

transformação, ou com os plasmídeos recombinantes (EkCS-mMCP-4-His/PIC9 ou EkCS-mMCP-

5-His/PIC9), os quais foram previamente linearizados pela enzima de restrição Sal I.  

A transformação de P. pastoris foi realizada por eletroporação em aparelho Bio-Rad E. coli 

Pulser com resistência de 200 Ohms, capacitância de 25 µF e voltagem de 1,8 KV/cm, em cuvetas 

com fenda de 0,2 centímetros. Após o choque, as leveduras foram colocadas em 1 mL de sorbitol 

1M, a 4°C. Deste volume, 200 µL de leveduras já concentradas por centrifugação a 5000 rpm, por 
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30 segundos, foram plaqueadas em meio MD (1,34% de YNB, 4x10-5 % de biotina e 2% dextrose). 

As placas foram incubadas a 30°C, por 20 horas. As leveduras contendo o plasmídeo integrado no 

genoma foram capazes de crescer em meio sem histidina. O DNA genômico das leveduras 

transformadas foi extraído e a integração dos plasmídeos no genoma de P. pastoris foi confirmada 

por PCR utilizando os primers 5’ AOX1 Primer e 3’ AOX1 Primer. 

 

1.2 Extração de DNA Genômico 

 Para extrair o DNA genômico, as cepas transformadas (EkCS-mMCP-4-His/PIC9 e EkCS-

mMCP-5-His/PIC9) foram crescidas em 10 mL de meio MD, a 30°C, até atingirem uma OD600 = 

5-10. As células foram coletadas por centrifugação (1500 g, por 5 minutos, em temperatura 

ambiente) e lavadas em 10 mL de água MilliQ estéril por centrifugação, como no passo anterior. 

As células lavadas foram ressuspendidas em 2 mL de tampão SCED (Sorbitol 1M, citrato de sódio 

10mM, pH 7,5, EDTA 10 mM e DTT 10 mM) e, então, foi adicionado 0,2 mg de zimoliase. As 

células em tampão SCED e zimoliase foram incubadas a 37°C, por 50 minutos, com a finalidade 

da parede celular ser digerida. A seguir, foi adicionado 2 mL de SDS 1% e as leveduras foram 

colocadas no gelo por cinco minutos. 1,5 mL de acetato de potássio 5M, pH 8,9 foi adicionado e, 

a seguir, as células foram centrifugadas a 10000 g por 10 minutos, a 4°C. O pellet foi descartado e 

o sobrenadante processado.  

 Dois volumes de etanol foram adicionados ao total de sobrenadante, e a solução foi 

incubada a temperatura ambiente por 15 minutos. A solução foi centrifugada a 10000g, por 20 

minutos, a 4°C. O pellet foi cuidadosamente ressuspendido em 700µL de tampão TE, pH 7,4 (Tris-

HCl 10 mM, pH 7,4 e EDTA 1mM, pH 8). O sobrenadante foi transferido para um novo tubo para 

extração do DNA genômico com fenol/clorofórmio (v/v), seguido da adição de clorofórmio/ álcool 
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isoamil (24/1). A fase aquosa foi dividida em dois tubos e foram adicionados um volume de acetato 

de amônio 7,5M, pH 7,5 e dois volumes de etanol em cada tubo. As soluções foram incubadas a -

20°C, por 60 minutos.  

 A seguir, a solução foi centrifugada a 10000g, por 20 minutos, a 4°C e os pellets foram 

lavados uma vez com 1 mL de etanol a 70%. Os pellets foram secos ao ar livre e cada um deles foi 

reidratado com 50 µL de tampão TE, pH 7,5 e tratados com RNase por 15 minutos a 65°C. A 

extração fenol/clorofórmio e a precipitação do DNA genômico foram repetidas por mais uma vez. 

O DNA genômico foi ressuspendido em tampão TE pH 7,5, dosado e armazenado a -20°C.  

1.3 Amplificação por Polimerase Chain Reaction  

 Com a finalidade de confirmar a transformação de P. pastoris foi realizado um PCR para o 

gene AOX1. Para tal, foi feita uma reação com 5 a 10 ng de DNA, uma mistura de dNTPs 0,2 mM, 

5 pmoles de cada primer (5’ AOX1 e 3’ AOX1) e 1,25 unidades de Taq DNA Polimerase Platinum 

High Fidelity (Life Tecnologies) ou Taq DNA Polimerase (Thermo Scientific). As condições 

básicas de amplificação incluíram um ciclo de 94°C, por 2 minutos, seguido por 29 ciclos 

correspondendo a desnaturação (94°C, 1 minuto), anelamento (55°C, 1 minuto) e extensão (72°C, 

1 minuto), finalizando com um ciclo a 72°C, por 7 minutos, seguindo as características dos primers.  

 Para todas as amplificações as temperaturas ideais de anelamento foram determinadas, bem 

como, o menor número de ciclos necessários para a observação do produto de PCR. Estes 

procedimentos visaram minimizar os possíveis anelamentos inespecíficos e uma menor 

probabilidade de ocorrência de mutações pontuais que poderiam interferir com a expressão 

proteica.  
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1.4 Expressão das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5  

 Uma colônia simples de cada cepa transformada com as sequências para a quimase 4 

(EkCS-mMCP-4-His/PIC9) e outra com a sequência para a quimase 5 (EkCS-mMCP-5-His/PIC9) 

foram inoculadas em 5 mL de meio YPD a 30°C, 180 rpm por 18 horas. Após este período, 50 µL 

de leveduras foram incubadas em meio k-BMGY (1% de extrato de levedura, 2% de peptona, 100 

mM de tampão fosfato de potássio, pH 6, 1% de YNB, 4x10-5 % de biotina, 1% de glicerol; 

acrescido de 0,4M de acetato de potássio), a 30°C, 210 rpm até atingir uma OD600nm de 2-6, onde 

as células atingem a fase logarítmica.  

 As leveduras foram centrifugadas a 1500g, por 10 minutos, em temperatura ambiente. Em 

seguida, as células foram ressuspendidas para uma OD600 de 1,0 em meio indutor s-BMMY (1% 

extrato de levedura, 2% de peptona, 100 mM de tampão fosfato de potássio, pH 6, 1% de YNB, 

biotina, 1% de metanol; acrescido de 0,2M de sorbitol), a 30°C ou a 20°C, 210 rpm por 96 horas. 

A cada 24 horas, 0,5%, 1,5% ou 3% de metanol foi adicionado para a manutenção da expressão. 

Alíquotas de 1,0 mL foram retiradas nos tempos zero, 24, 48, 72 e 96 horas para a confirmação da 

indução da expressão em diferentes concentrações. As leveduras retiradas após 96 horas foram 

centrifugadas a 3000 g, por 10 minutos, e o sobrenadante foi processado ou armazenado a -20°C 

para posterior purificação. A indução da expressão foi confirmada por Western Blot (seção 1.5). 

1.5 Eletroforese e Western Blot 

Para confirmar a expressão das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, as alíquotas 

coletadas em vários tempos de expressão (zero, 24, 48, 72 e 96 horas) foram diluídas em tampão 

de amostra, com 5% de β-mercaptoetanol e fervidas por dez minutos. A eletroforese das proteínas 

foi realizada em gel de poliacrilamida 10%, em condições redutoras e dissociantes a 120 volts. 
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Como marcador de migração eletroforética, foi utilizado BenchMark Protein Ladder ou SeeBlue 

pre-stained marker (Invitrogen, Life Technologies). Após a separação das proteínas através de 

SDS-PAGE, as bandas proteicas foram eletrotransferidas para a membrana de nitrocelulose 

(TOWBIN et al., 1979).  

 Para a eletrotransferência, as membranas de nitrocelulose (GE Healthcare Life Sciences) 

foram coradas com Ponceau Red (Sigma Aldrich) para verificar a eficiência da transferência e 

marcação do padrão. As membranas foram então lavadas em TBS-Tween (NaCl 100 mM, Tris-

HCl 100 mM, pH 8 e 0,05% de Tween-20) e bloqueadas por uma hora em solução de bloqueio 

(TBS-Tween 0,05% acrescido de 5% de leite em pó desnatado). As membranas foram lavadas três 

vezes de dez minutos com TBS-Tween 0,05%. A imunomarcação foi realizada com o anticorpo 

anti-His-HRP (Qiagen, Alameda, CA). Assim sendo, as membranas foram incubadas com o 

anticorpo anti-His-HRP (diluído 1:1500 em TBS-Tween 0,05%) durante 60 minutos, em 

temperatura ambiente. Após a incubação, as membranas foram lavadas três vezes de dez minutos 

com TBS-Tween 0,05% e reveladas por quimiluminescência utilizando o sistema ECL – Enhanced 

ChemiLuminescense (GE Healthcare).  

 Para a confirmação da identidade das proteínas recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, foram 

utilizados os anticorpos anti-mMCP-4 e anti-mMCP-5 (diluídos 1:500 em TBS-Tween 0,05%). A 

imunomarcação foi realizada como descrito acima. Por fim, as membranas foram incubadas com 

o anticorpo secundário anti-cabra (Jackson Immunoresearch), diluído 1:20000 em TBS-Tween 

0,05%, por 30 minutos, em temperatura ambiente. As membranas foram lavadas dez vezes de cinco 

minutos cada com TBS-Tween 0,05% e reveladas como descrito acima.  
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1.6 Purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

 Protocolo 1: 

A purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e de mMCP-5, as quais são fusionadas 

com uma cauda de seis histidinas, foi realizada por cromatografia de afinidade em resina de níquel. 

O sobrenadante armazenado de 96 horas, após a confirmação da expressão, foi dialisado em 

membrana de diálise (Pierce Chemical Company), em PBS (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, 10mM 

Na2HPO4 e 2mM KH2PO4, pH 7,4), concentrado em Amicon de 10 kDa (Merck Millipore) e 

incubado por uma hora sob agitação a 4°C com a resina de níquel (Probond – Invitrogen, Life 

Technologies), em coluna de 10 mL. Após este período, a resina foi lavada duas vezes com o 

tampão de ligação. Em seguida, frações de 1 mL das proteínas recombinantes foram eluídas com 

tampão de eluição (PBS, pH 7,4; imidazol 200mM). As frações eluídas foram analisadas em gel de 

poliacrilamida SDS-PAGE 10% ou por Western blot pela marcação com o anticorpo anti-His 

(Qiagen, Alameda, CA).  

 Protocolo 2:  

A purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e de mMCP-5 foi realizada novamente 

por cromatografia de afinidade em resina de níquel. O sobrenadante do meio após 96 horas de 

expressão foi dialisado em membrana de diálise, em PBS, como no protocolo anterior. Entretanto, 

a ligação à resina de níquel foi feita gota a gota em bomba peristáltica (GE Healthcare Life 

Sciences), em temperatura ambiente. Após todo o volume ter passado pela resina, esta foi lavada 

duas vezes com PBS. Por fim, alíquotas de 1 mL das proteínas recombinantes foram eluídas com 

tampão de eluição (PBS, pH 7,4; imidazol 200mM). As frações eluídas foram analisadas como no 

protocolo anterior.  
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 Protocolo 3:  

Para testar se os tampões utilizados na diálise influenciariam na atividade catalítica das 

quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, o sobrenadante do meio após 96 horas de expressão 

de mMCP-4 foi concentrado em Amicon 10 vezes, aliquotado e dialisado nos seguintes tampões: 

1) Hepes 100 mM, NaCl 1M, Glicerol 10%, Heparina 0,01 mg/mL, Triton-X100 0,01% - pH 

7,5; 

2) Bicina 50mM – pH 8,2; 

3) Mes 50mM – pH 5,8, Glicerol 20%; 

4) Tris-HCl 100 mM – pH 8; 

5) Tris-HCl 450 mM – pH 8; 

6) Tris 50mM, CaCl2 10mM, NaCl 150mM, Brij 0,05% - pH 7,5; 

7) Mes 50 mM, NaCl 100 mM – pH 6,5. 

O sobrenadante foi dialisado em cada tampão e incubado com a resina de níquel por uma 

hora, sob rotação, a 4°C. Após a incubação, a resina foi lavada com o tampão selecionado, incubada 

com a enzima enteroquinase overnight, a 4°C (seção 2) e lavada novamente. As proteínas 

recombinantes foram, então, eluídas com o mesmo tampão selecionado contendo 200mM de 

imidazol. As frações foram utilizadas na realização de ensaio de atividade de quimase (seção 4).  
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2. Ativação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5  

2.1 Digestão com a Enzima Enteroquinase  

 Protocolo 1: 

 A digestão das quimases recombinantes (mMCP-4 e mMCP-5) com a enzima 

enteroquinase (EK) tem como objetivo clivar o sítio susceptível a enteroquinase para deixar livre 

a extremidade amino-terminal, que possui a atividade catalítica. Para tal, 20 µg de cada proteína 

recombinante (mMCP-4 e mMCP-5) foram incubadas com diversas concentrações (0,2, 1, 2 e 4 

unidades) de EK (Invitrogen, Life Technologies) diluídas em tampão de reação por 5 horas, a 22°C. 

 Após a reação, as proteínas recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram re-purificadas em 

resina de níquel. O produto de reação pela EK (30 µL) foi adicionado à resina de níquel, 

previamente equilibrada com PBS. As amostras foram ligadas à resina de níquel por 60 minutos, a 

temperatura ambiente sob rotação. Após a reação de ligação, as proteínas recombinantes ligadas à 

resina foram centrifugadas a 400g por 1 minuto, a 20°C. Em seguida, as resinas foram lavadas três 

vezes com PBS, por centrifugação (400g, um minuto, 20°C). As proteínas recombinantes foram 

eluídas em tampão (PBS, pH 7,4 e imidazol 200mM) em uma única fração de 30 µL.  

 Protocolo 2: 

 As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram digeridas pela enzima EK in situ, 

ou seja, ainda ligadas à resina de níquel. Para tal, as quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-

5 ligadas à resina de níquel foram digeridas pela enzima EK, em um volume suficiente para cobrir 

toda a resina no tubo eppendorf, e incubadas sob rotação, a 4°C, overnight. Após a digestão, as 

quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram eluídas.  
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3. Predição da estrutura tridimensional das quimases recombinantes mMCP-4 e 

mMCP-5 

 Para avaliar a influência das estruturas do sítio susceptível a enteroquinase e do tag de His 

na conformação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, foi realizada a predição das 

estruturas através do webservice RaptorX (http://raptorx.uchicago.edu/). Esta ferramenta permite 

elucidar as estruturas de interesse através da identificação de sequências de aminoácidos 

homólogas a estruturas já definidas nos bancos de dados. A predição de estrutura foi realizada 

utilizando a sequência de aminoácidos das quimases (mMCP-4 ou mMCP-5), bem como a 

sequência de aminoácidos das quimases somadas ao sítio susceptível a enteroquinase e ao tag de 

His (EK/mMCP-4/His ou EK/mMCP-5/His) e, também, com a sequência das quimases e o tag de 

His (mMCP-4/His ou mMCP-5/His).  

 As sequências de aminoácidos submetidas ao webservice RaptorX seguem abaixo:  

mMCP-4: 

IIGGVESRPHSRPYMAHLEITTERGFTATCGGFLITRQFVLTAAHCSGREITVTLGAHDVS

KTESTQQKIKVEKQIVHPKYNFYSNLHDIMLLKLQKKAKETPSVNVIPLPRPSDFIKPGKM

CRAAGWGRTGVTEPTSDILREVKLRIMDKEACKNYWHYDYNLQVCVGSPRKKRSAYK

GDSGGPLLCAGVAHGIVSYGRGDAKPPAVFTRISSYVPWINRVIKGK 
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EK/mMCP-4/His 

DDDDKIIGGVESRPHSRPYMAHLEITTERGFTATCGGFLITRQFVLTAAHCSGREITVTLG

AHDVSKTESTQQKIKVEKQIVHPKYNFYSNLHDIMLLKLQKKAKETPSVNVIPLPRPSDFI

KPGKMCRAAGWGRTGVTEPTSDILREVKLRIMDKEACKNYWHYDYNLQVCVGSPRKK

RSAYKGDSGGPLLCAGVAHGIVSYGRGDAKPPAVFTRISSYVPWINRVIKGKGGGHHHH

HH 

mMCP-4/His 

IIGGVESRPHSRPYMAHLEITTERGFTATCGGFLITRQFVLTAAHCSGREITVTLGAHDVS

KTESTQQKIKVEKQIVHPKYNFYSNLHDIMLLKLQKKAKETPSVNVIPLPRPSDFIKPGKM

CRAAGWGRTGVTEPTSDILREVKLRIMDKEACKNYWHYDYNLQVCVGSPRKKRSAYK

GDSGGPLLCAGVAHGIVSYGRGDAKPPAVFTRISSYVPWINRVIKGKGGGHHHHHH 

mMCP-5 

IIGGTECIPHSRPYMAYLEIVTSENYLSACSGFLIRRNFVLTAAHCAGRSITVLLGAHNKTS

KEDTWQKLEVEKQFLHPKYDENLVVHDIMLLKLKEKAKLTLGVGTLPLSANFNFIPPGR

MCRAVGWGRTNVNEPASDTLQEVKMRLQEPQACKHFTSFRHNSQLCVGNPKKMQNVY

KGDSGGPLLCAGIAQGIASYVHRNAKPPAVFTRISHYRPWINKILREN 
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EK/mMCP-5/His 

DDDDKIIGGTECIPHSRPYMAYLEIVTSENYLSACSGFLIRRNFVLTAAHCAGRSITVLLG

AHNKTSKEDTWQKLEVEKQFLHPKYDENLVVHDIMLLKLKEKAKLTLGVGTLPLSANF

NFIPPGRMCRAVGWGRTNVNEPASDTLQEVKMRLQEPQACKHFTSFRHNSQLCVGNPK

KMQNVYKGDSGGPLLCAGIAQGIASYVHRNAKPPAVFTRISHYRPWINKILRENGGGHH

HHHH 

mMCP-5/His 

IIGGTECIPHSRPYMAYLEIVTSENYLSACSGFLIRRNFVLTAAHCAGRSITVLLGAHNKTS

KEDTWQKLEVEKQFLHPKYDENLVVHDIMLLKLKEKAKLTLGVGTLPLSANFNFIPPGR

MCRAVGWGRTNVNEPASDTLQEVKMRLQEPQACKHFTSFRHNSQLCVGNPKKMQNVY

KGDSGGPLLCAGIAQGIASYVHRNAKPPAVFTRISHYRPWINKILRENGGGHHHHHH 

As glicinas sublinhadas (GGG) foram utilizadas como um “neck” entre a sequência de 

aminoácidos das proteínas recombinantes e a cauda de 6 resíduos de histidina.  

4. Ensaio de atividade das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

 As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram avaliadas quanto a sua atividade 

através do ensaio de atividade de quimase com uso do kit Chymase Activity Assay (Sigma Aldrich), 

conforme recomendações do fabricante. A reação utiliza como substrato o N-Succinyl-Ala-Ala-

Pro-Phe p-nitroanilide e a medida é realizada a 405nm. 
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5. Produção de linhagem de células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 

expressando EGFP  

As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 serão utilizadas em ensaios de 

angiogênese in vitro. Nestes ensaios serão utilizadas a linhagem de células endoteliais de 

camundongo SVEC4-10 e a linhagem de mastócitos de camundongo P815 (ATCC – American 

Type Culture Collection). Com o objetivo de diferenciar estas duas linhagens celulares durante o 

processo de formação de tubo na angiogênese in vitro, foram produzidas as linhagens celulares 

SVEC4-10 e P815 expressando EGFP. Primeiramente as células foram infectadas com o vetor 

lentiviral FugW que contém o gene para EGFP. As partículas virais foram empacotadas em células 

HEK293T (ATCC – American Type Culture Collection), co-transfectando os plasmídios pFugW, 

pVSV e pDelta8.9 (LOIS et al., 2002). O sobrenadante das células contendo partículas lentivirais 

foi aplicado sobre as células SVEC4-10 ou células P815. A infecção foi confirmada por 

microscopia de fluorescência e as células foram submetidas a sorting celular. Após o sorting 

celular, as células com maiores níveis de expressão foram mantidas em cultura ou congeladas para 

uso posterior.  
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RESULTADOS 

 

1. Produção, expressão e purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

em Pichia pastoris  

1.1 Transformação de P. pastoris 

As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram expressas no sistema eucariótico 

de P. pastoris, o qual permite modificações pós-traducionais, tais como glicosilação. Com a 

finalidade de gerar cepas estáveis de P. pastoris que expressassem as quimases recombinantes 

mMCP-4 e mMCP-5, o vetor de expressão pPIC9 contendo as sequências para as quimases 

recombinantes (EkCS-mMCP-4-His/PIC9 ou EkCS-mMCP-5-His/PIC9) foi linearizado através da 

digestão com a enzima de restrição SalI. Assim, uma cultura da cepa GS115 (∆his4) foi 

transformada com o vetor linearizado (EkCS-mMCP-4-His/PIC9 ou EkCS-mMCP-5-His/PIC9) 

por eletroporação. Por recombinação homóloga, o locus his4 no cromossomo é substituído pelo 

gene intacto HIS4 do vetor (Figura 5). Após a recombinação, o fenótipo das cepas recombinantes 

foi testado para confirmar a sua capacidade de crescer em meio sólido MD, sem histidina (Figura 

6).  
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Figura 5: O plasmídeo pPIC9 contendo as sequências para a quimase recombinante mMCP-4 ou 

quimase recombinante mMCP-5 funciona como um cassete de transformação. Após digestão com a 

enzima de restrição SalI, ocorre a linearização do gene HIS4, liberando as regiões 5’ e 3’, as quais, por 

recombinação homóloga, insere o vetor pPIC9 no lócus contendo o gene his4* mutado. 
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Figura 6: As cepas recombinantes podem crescer em meio sólido sem histidina. Nas placas se observa 

as que as cepas transformadas recombinantes para mMCP-4 e mMCP-5 crescem em meio sólido sem 

histidina. As colônias (setas) foram escolhidas aleatoriamente para posterior extração do DNA genômico.  

 

1.2 Amplificação por Polimerase Chain Reaction (PCR) 

Com a finalidade de confirmar a integração do DNA recombinante no genoma de P. 

pastoris, as cepas recombinantes, crescidas em meio sólido sem histidina, foram selecionadas 

aleatoriamente para extração do DNA genômico. A integração do DNA no genoma das cepas 

transformadas foi confirmada por PCR com primers para o gene AOX1. O PCR confirmou um 

clone recombinante positivo de P. pastoris para a quimase mMCP-4 (clone 1) e quatro clones 

recombinantes (clones 1, 3, 4 e 8) para a quimase mMCP-5 (Figura 7).  
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Figura 7: Colônias de Pichia pastoris positivas para as quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. 

Colônias de P. pastoris isoladas após a transformação foram testadas por PCR com primers específicos para 

o gene AOX1.  No gel de agarose se observa quatro clones positivos para a quimase mMCP-5: raias 1, 3, 4 

e 8; e apenas um clone positivo para a quimase mMCP-4: raia 1. Gel representativo de um experimento.  

 

1.3 Expressão das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5  

O clone 1 da cepa recombinante para mMCP-4 e o clone 1 da cepa recombinante para 

mMCP-5 foram induzidos por metanol (0,5%, 1,5% e 3%) em diferentes tempos (0, 24, 48, 72 e 

96 horas) a 30°C e os sobrenadantes foram analisados por Western blot com o anticorpo anti-His. 

Não foi observada nenhuma banda com as concentrações de metanol e nos tempos de indução 

utilizados (dados não mostrados).  

Com base nos resultados negativos obtidos anteriormente, nos próximos experimentos a 

temperatura de indução da expressão das proteínas recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foi 

diminuída de 30°C para 20°C. Após esta modificação, uma banda de aproximadamente 35 kDa foi 

identificada após 24 horas de indução, para a expressão da quimase recombinante mMCP-4. Além 

disso, as bandas são mais intensas com 48 e 72 horas quando a indução da expressão para a quimase 

recombinante mMCP-4 foi realizada com 1,5% de metanol no meio indutor (Figura 8B). Nesta 

mesma concentração de metanol foram observadas bandas de aproximadamente 37 kDa para a 
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expressão da quimase recombinante mMCP-5 nos tempos de 48, 72 e 96 horas (Figura 9B). O 

clone 3 da cepa recombinante para mMCP-5 também foi testado e exibiu o mesmo perfil de 

expressão que o clone 1 (dados não mostrados). Após a confirmação da expressão das quimases 

recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 através de Western blot com o anticorpo anti-His foi realizado 

a purificação destas quimases por cromatografia de afinidade em resina de níquel.  

 

Figura 8: Expressão da quimase recombinante mMCP-4. A indução da expressão da quimase 

recombinante mMCP-4 com 1,5% de metanol apresentou bandas mais intensas após 48 e 72 horas.  O 

sobrenadante foi obtido do cultivo do clone 1 cultivado em meio s-BMMY. Indução: metanol a 0,5, 1,5 e 

3% por 0, 24, 48,72 e 96 horas. Gel de poliacrilamida SDS 10%. Western blot com anticorpo anti-His 

(1:1500). Gel representativo de dois experimentos. 
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Figura 9: Expressão da quimase recombinante mMCP-5. A indução da expressão da quimase 

recombinante mMCP-5 com 1,5% de metanol apresentou bandas após 24, 48, 72 e 96 horas. O sobrenadante 

foi obtido do cultivo do clone 1 cultivado em meio s-BMMY. Indução: metanol a 0,5, 1,5 e 3% por 0, 24, 

48,72 e 96 horas. Gel de poliacrilamida SDS 10%. Western blot com anticorpo anti-His (1:1500). Gel 

representativo de dois experimentos. 

 

1.4 Purificação das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

Os sobrenadantes dos meios de indução s-BMMY para as recombinantes mMCP-4 e 

mMCP-5 foram dialisados em PBS, concentrados em Amicon e incubados com resina de níquel 

por 1 hora, a 4°C, sob rotação.  Após a purificação por cromatografia de afinidade com a resina de 

níquel, as proteínas recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 não foram recuperadas. (Protocolo 1, 

M&M). A partir deste experimento algumas mudanças metodológicas foram realizadas. Após 

diálise em PBS, o sobrenadante de expressão foi incubado lentamente, gota a gota, à resina de 

níquel com o auxílio de uma bomba peristáltica e a temperatura ambiente. Para a lavagem da resina 

a solução foi adicionada a coluna cuidadosamente, enquanto, o tampão de eluição foi colocado com 
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mais vigor. Durante a eluição foram coletadas frações de 1mL (Figuras 10 e 11). Com este 

procedimento foi obtido 1 mg de cada quimase recombinante purificada (Protocolo 2, M&M). 

  

Figura 10:  Purificação da quimase recombinante mMCP-4. Durante a eluição foram coletadas 10 

frações de 1 mL. A proteína recombinante mMCP-4 é eluída nas primeiras 5 frações.  A purificação foi 

realizada por cromatografia de afinidade com coluna de níquel. Gel de poliacrilamida SDS 10%. Anticorpo 

anti-His (1:1500). Gel representativo de três experimentos. 
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Figura 11: Purificação da quimase recombinante mMCP-5. Durante a eluição foram coletadas 10 

frações de 1 mL. A proteína recombinante mMCP-5 é eluída nas primeiras 6 frações. A purificação foi 

realizada por cromatografia de afinidade com coluna de níquel. Gel de poliacrilamida SDS 10%. Anticorpo 

anti-His (1:1500). Gel representativo de três experimentos. 

 

2. Predição da estrutura tridimensional das quimases recombinantes mMCP-4 e 

mMCP-5 

A predição das estruturas através do webservice RaptorX teve como objetivo avaliar a 

influência das estruturas do sítio susceptível a enteroquinase e do tag de His na conformação das 

quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. Através das análises das sequências de 

aminoácidos, as estruturas das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram elucidadas. Os 

resultados da predição das sequências de EK/mMCP-4/His e EK/mMCP-5/His sugerem que o tag 

de His (localizado na extremidade carboxi-terminal das proteínas recombinantes) e o sítio 

susceptível a enteroquinase (localizado na extremidade amino-terminal das proteínas 

recombinantes) não alteram a conformação geral das proteínas recombinantes. Estas predições 
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apresentam a conformação geral das estruturas que obtivemos para as quimases mMCP-4 e mMCP-

5 nativas, o que é semelhante ao descrito por Sali et al., (1992). Porém, o sítio susceptível a 

enteroquinase está localizado no centro do sítio ativo das quimases recombinantes mMCP-4 e 

mMCP-5, o que pode interferir na atividade enzimática destas quimases. A predição das sequências 

mMCP-4/His e mMCP-5/His mostram que o tag de His se localiza na extremidade oposta do sítio 

catalítico das enzimas e não altera a conformação estrutural das quimases recombinantes mMCP-

4 e mMCP-5. Portanto, o tag de His não influencia na atividade enzimática destas quimases 

recombinantes.   

 

Figura 12: Predição da estrutura conformacional das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. 

As predições foram feitas pelo webservice RaptorX, através da análise das sequências dos aminoácidos. 

Nota-se que o tag de His, localizado na extremidade carboxi-terminal (asteriscos) e o sítio susceptível a 

enteroquinase (setas) não alteram a conformação geral das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. 

O sítio susceptível a enteroquinase está localizado no centro do sítio ativo das quimases.  
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3. Ensaio de atividade das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 obtidas pela purificação em coluna de 

níquel foram submetidas a digestão por enteroquinase para retirar o sítio suscetível a enteroquinase, 

que estava bloqueando o sítio catalítico das proteases. Neste ensaio foi utilizado PBS, pH 7,4 nas 

lavagens da coluna, no tampão de eluição e nas lavagens da coluna de níquel durante a re-

purificação, após a reação da enteroquinase.  No entanto, as quimases recombinantes mMCP-4 e 

mMCP-5 continuaram inativas após a reação com enteroquinase (Tabela 2). Com base nestes 

resultados negativos, realizamos algumas mudanças no protocolo experimental. Inicialmente, 

concentramos em 10x o sobrenadante do meio de indução para mMCP-4. Também utilizamos sete 

diferentes tampões (Protocolo 3, M&M) durante a purificação, as lavagens antes e após a digestão 

com a enzima enteroquinase. Ainda, o passo da digestão foi simultâneo com a purificação em 

coluna de níquel. Isto foi possível devido ao uso de amostras reduzidas de apenas 1,5 mL 

meio/tampão. Neste experimento foi testada somente a quimase recombinante mMCP-4 e a 

atividade foi avaliada imediatamente após o ensaio e também com um intervalo de 20 horas. A 

atividade da mMCP-4 foi melhor com o tampão Tris-HCl 450mM, pH 8 (Figura 15). A purificação 

das amostras em diferentes tampões resultou em apenas 0,6 g da quimase recombinante mMCP-

4 por tampão (Tabela 2). O baixo rendimento já era esperado, uma vez que o volume inicial de 

sobrenadante do meio de expressão era de apenas 100 mL (Protocolo3, M&M). 
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Tabela 2: Comparação entre os tampões usados na purificação e ativação das quimases 

recombinantes mMCP-4 e mMCP-5.  

Tampão 

Concentração do 

 Meio de  

Expressão 

Proteína  

Purificada 

 

Atividade  

Enzimática 

    

PBS 1x 0,0  - 

PBS 1x 1 mg Nula 

7 diferentes tampões 10x 0,6 g Variável 

Tris-HCl 450 mM 1x 8 g - 

Tris-HCl 450 mM e 100 mM 1x 30 g - 
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 Figura 15: Ensaio de atividade da quimase recombinante mMCP-4. Atividade da quimase 

recombinante mMCP-4 após diálise e purificação em diferentes tampões. Colunas: 1, quimase recombinante 

humana (controle); 2: Hepes 100 mM, NaCl 1M, glicerol 10%, heparina 0,01 mg/mL, Triton X-100 0,01%, 

pH 7,5; 3: Bicina 50mM, pH 8,2; 4: Mes 50mM, pH 8, glicerol 20%; 5: Tris-HCl 100 mM, pH 8; 6: Tris-

HCl 450 mM, pH 8, 7: Tris 50mM, CaCl2 10mM, NaCl 150mM, Brij 0,05%, pH 7,5; 8: Mes 50 mM, NaCl 

100 mM, pH 6,5. Absorbância medida imediatamente e 20 horas após o ensaio de ativação, a 405 nm. Todos 

os valores de absorbância foram normalizados em relação à quimase recombinante humana (controle) no 

tempo 0h. 

 

Baseado nos resultados da Figura 15 que mostram que o tampão pode influenciar na 

atividade enzimática da quimase mMCP-4, novas expressões para a quimase mMCP-4 e para a 

quimase mMCP-5 foram realizadas de acordo com o Protocolo 2, mas utilizando o tampão Tris-

HCl 450 mM, pH 8. Ao contrário do esperado, o rendimento desta purificação foi muito baixo, 
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com cerca de 8 g para cada proteína recombinante. A análise do flow through através de Western 

blot com o anticorpo anti-His (Figura 16) detectou uma quantidade considerável de proteína que 

não havia se ligado à resina de níquel.  Porém, a eluição com o tampão Tris-HCl 450 mM com 

imidazol pH 8 foi eficiente, como mostra a figura 16. A interferência na ligação da proteína à 

coluna pode ser atribuída a alta molaridade do tampão utilizado (450mM) que poderia ter 

interferido na ligação das proteínas recombinantes à resina, embora o fabricante da resina afirme 

que esta molaridade não interfere na ligação da proteína recombinante à resina. Para evitar a perda 

de proteínas no flow through, pela falta de ligação com a resina, este foi dialisado em tampão Tris-

HCl 100 mM, pH 8, antes de ser aplicado a resina. O rendimento desta purificação foi de cerca de 

30 g para cada quimase recombinante. Esta quantidade de proteína é maior que a do ensaio 

anterior, embora o rendimento ainda seja baixo (Tabela 2).  

 

Figura 36: Purificação da quimase recombinante mMCP-4. Análise do dialisado (Dial) e do flow 

through (FT). Após a primeira lavagem (L1) ainda se observa uma banda de 35 kDa, que não se identifica 

após a segunda Lavagem (L2). Banda de 35 kDa (RA) ligada a resina. Resina após a eluição (RD). Gel de 

poliacrilamida SDS 10%. Western blot com anticorpo anti-His (1:1500).  
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4. Caracterização das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

Após a purificação, as proteínas recombinantes foram analisadas por Western blot com os 

anticorpos anti-mMCP-4 e anti-mMCP-5. Os resultados mostraram uma banda de cerca de 35 kDa 

para a quimase recombinante mMCP-4 e uma banda de cerca de 37 kDa para a quimase 

recombinante mMCP-5 (Figura 17).   

 

5. Linhagem de células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 expressando EGFP  

Estudos anteriores de nosso laboratório mostrando a ação de triptases na angiogênese 

(SOUZA-JUNIOR et al., 2012) mostraram a necessidade de se co-cultivar células endoteliais 

SVEC4-10 com mastócitos da linhagem P815 durante os ensaios de angiogênese in vitro. Dando 

continuidade a estes estudos, o papel das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 na 

angiogênese também será analisado. A obtenção de linhagens de células endoteliais SVEC4-10 e 

Figura 17: Detecção das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. Gel de 

poliacrilamida SDS 10%. Western blot com anticorpos anti-mMCP-4 e anti-mMCP-5 (1:500). 



Resultados 

50 
 

mastócitos P815 expressando EGFP, facilitaria o seu reconhecimento durante os ensaios de co-

cultivo. As células endoteliais SVEC4-10 foram transduzidas com partículas lentivirais que 

carreavam a sequência de EGFP e, assim, passaram a expressar a proteína verde fluorescente. A 

população de células SVEC4-10EGFP foi enriquecida através de sorting celular em citômetro de 

fluxo. O mesmo procedimento de transdução e sorting foi realizado com a linhagem de mastócitos 

P815. Os resultados foram confirmados por microscopia de fluorescência que a produção destas 

células facilita as análises de resultados experimentais que envolvem o co-cultivo (Figura 18). 

 

Figura 18: Células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 expressando EGFP após transdução 

lentiviral e sorting. Microscopia de Contraste de Interferência (DIC) e de fluorescência. 
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Figura 19: Células SVEC4-10 EGFP estão espalhadas no substrato (verde) e mastócitos P815 (setas) são 

arredondados e se localizam ao redor dos tubos (cabeça de seta) e loop (asterisco). Microscopia de Contraste 

de Interferência (DIC) e de fluorescência. 
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DISCUSSÃO 

 No presente trabalho foram produzidas e caracterizadas as quimases recombinantes de 

camundongos específicas de mastócitos, mMCP-4 e mMCP-5. Estas proteases foram produzidas 

no sistema eucariótico de Pichia pastoris. A expressão heteróloga de proteínas é uma técnica 

amplamente utilizada para estudos funcionais de proteínas. Entretanto, existe uma dificuldade em 

expressar proteínas recombinantes em um microambiente diferente do natural (endógeno). As 

ORFs referentes a essas proteínas podem apresentar códons raramente utilizados no organismo 

hospedeiro ou conter elementos regulatórios no interior da sua sequência codificadora que limitam 

a expressão (GUSTAFSSON et al., 2004).  

 O fungo P. pastoris é uma levedura metilotrófica, ou seja, é capaz de crescer em meio de 

cultura contendo metanol como única fonte de carbono. Assim, P. pastoris se tornou um hospedeiro 

promissor para a produção de proteínas heterólogas (CREGG et al., 1985; ROMANOS et al., 

1995). Este fungo possui um forte promotor do gene álcool oxidase (AOX1), altamente regulado, 

que pode ser utilizado para direcionar uma alta expressão de proteínas heterólogas; o rendimento 

das proteínas recombinantes tende a ser maior em comparação às proteínas produzidas em 

Saccharomyces cerevisiae (ROMANOS et al., 1995). Este é um método simples e barato e, embora 

o mecanismo de secreção de P. pastoris seja altamente desenvolvido, o baixo nível de proteínas 

nativas secretadas de P. pastoris simplifica a purificação das proteínas recombinantes secretadas 

(THORPE et al., 1999),  

 Assim sendo, as sequências para as quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram 

clonadas no vetor de expressão pPIC9 e foram ativadas pelo promotor do gene AOX1. Em P. 

pastoris, o promotor do gene AOX1 é o promotor mais utilizado para controlar a expressão das 

proteínas heterólogas. A enzima álcool oxidase representa até 30% do total de proteína solúvel nas 
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leveduras induzidas por metanol, enquanto que nas leveduras cultivadas com outras fontes de 

carbono, esta enzima é praticamente inexistente (CREGG et al., 1993). O promotor regula a 

expressão através de um mecanismo de repressão/desrepressão, ou seja, a presença de fontes de 

carbono não oriundas do metanol, como o glicerol, irá reprimir fortemente a expressão da enzima 

álcool oxidase, enquanto que a ausência desta fonte de carbono, associada a presença de baixos 

níveis de metanol, irá rapidamente induzir a expressão da enzima álcool oxidase. Este mecanismo 

de regulação permite a utilização simultânea do metanol e outras fontes de carbono, desde que estas 

fontes de carbono alternativas sejam utilizadas em quantidades limitadas (EGLI et al., 1986). Além 

disso, sabe-se que o sorbitol é uma fonte de carbono menos repressora que o glicerol 

(SREEKRISHNA et al., 1997). Baseado nestes conhecimentos, as cepas transformadas para as 

quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 cresceram em meio BMMY, acrescido de sorbitol. 

Nossos resultados mostraram que estas cepas recombinantes tiveram uma alta taxa de crescimento, 

resultando em uma biomassa considerável. Portanto, a estratégia escolhida para o crescimento das 

cepas recombinantes para as quimases mMCP-4 e mMCP-5 foi eficiente como também foi 

demonstrado em outros estudos (SREEKRISHNA et al., 1997; THORPE et al., 1999; INAN; 

MEAGHER, 2001; NIU et al., 2013).  

A expressão das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foi induzida por metanol 

em várias concentrações e em diferentes tempos. Nossos dados mostraram que metanol a 1,5% 

resultou em uma melhor indução da expressão tanto para a quimase mMCP-4, quanto para a 

quimase mMCP-5. Esta concentração de metanol é a maior do que a sugerida pelo fabricante do 

kit de expressão. Entretanto, nossos achados estão de acordo com resultados de estudo anterior que 

mostrou que quanto maior a concentração de metanol utilizada na indução da expressão, maior o 

rendimento de proteínas heterólogas. (KHATRI & HOFFMANN, 2006).  
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As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram expressas, inicialmente, a 30°C. A 

análise dos sobrenadantes dos meios de expressão revelou ausência de expressão das quimases 

recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, embora 30°C seja a temperatura ótima de crescimento para 

P. pastoris (GASSER et al., 2007). Com objetivo de obter as quimases recombinantes, a 

temperatura de expressão foi diminuída para 20°C, o que promoveu a expressão das quimases 

recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. Nossos resultados estão de acordo com estudos que 

mostraram que o crescimento de P. pastoris a 23°C aumentou em 3 vezes o teor de proteína 

produzida, comparado com 30°C (LI et al., 2001). Outro estudo mostrou que o uso de baixas 

temperaturas durante a fase de indução diminui a atividade proteolítica e a lise celular (JAHIC et 

al., 2003).  

 As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 foram secretadas para o meio de 

expressão s-BMMY, assim como outras proteínas expressas em P. pastoris (SU et al., 2011; XIA 

et al., 2012; ALIAS et al., 2014). Este resultado indica a eficiência do sinal de secreção presente 

no vetor comercial de expressão em levedura pPIC9.  

A estratégia elaborada pelo pós-doutorando Dr. Antônio Carlos Borges consistiu em 

produzir as quimases recombinantes com dois elementos importantes: um tag de His que 

possibilitasse a identificação das proteínas recombinantes e sua purificação em resina de níquel; e 

um sítio susceptível a enteroquinase, que possibilitaria a retirada do sinal de secreção das proteínas 

recombinantes mMCP-4 e mMCP-5. A sequência que codifica este sinal de secreção já estava 

inserida no vetor de expressão em levedura pPIC9. Entretanto, este sinal de secreção que possibilita 

a secreção das proteínas recombinantes no sobrenadante de expressão é clivado durante a via 

secretora destas proteínas (ALBERTS et al., 2007; DELIC et al., 2013), não havendo necessidade, 

então, da adição de um sítio susceptível a enteroquinase às proteínas recombinantes mMCP-4 e 
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mMCP-5. As análises de predição realizadas deste estudo mostram que o tag de His está localizado 

nas extremidades carboxi-terminal de ambas as proteínas recombinantes e não altera a estrutura 

conformacional destas proteínas. Entretanto, o sítio susceptível a enteroquinase, localizado nas 

extremidades amino-terminal das proteínas recombinantes, se encontra no centro ativo das enzimas 

recombinantes, alterando a conformação do sítio catalítico, o qual foi removido pela enteroquinase. 

A predição das estruturas conformacionais das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 

corroboram com os resultados de SALI et al., (1993).  

Os sítios susceptíveis a enteroquinase são, geralmente, adicionados às proteínas 

recombinantes antes da adição de um tag, como o de His. Na produção das quimases recombinantes 

rMCP-1 e mMCP-4, Andersson et al., (2008) clonaram a sequência que codifica o sítio susceptível 

a enteroquinase e a sequência que codifica as seis histidinas (tag de His) in frame com as sequências 

que codificam as quimases ativas rMCP-1 e mMCP-4. Assim, após a purificação, as proteínas 

recombinantes foram digeridas pela enzima enteroquinase e houve a liberação do sítio susceptível 

a enteroquinase e também do tag de His. Isto resulta na necessidade de uma segunda purificação, 

entretanto, esta purificação não pode ser realizada pelo tag de His em coluna de níquel.  

Embora os tags utilizados para identificação e purificação das proteínas recombinantes 

sejam considerados usuais e inofensivos, estes tags podem influenciar na atividade e função destas 

proteínas recombinantes (LEDENT et al., 1997; PERRON-SAVARD et al., 2005; QUAGLIA et 

al., 2012). Por este motivo, os tags geralmente são retirados após a purificação das proteínas 

recombinantes e, para tal, diversas estratégias podem ser utilizadas, como a inserção de um sítio 

susceptível a enteroquinase, como descrito acima. No caso das proteínas recombinantes mMCP-4 

e mMCP-5, o tag de His está localizado na extremidade carboxi-terminal, na extremidade oposta 

ao sítio susceptível a enteroquinase, portanto, não pôde ser retirado. No nosso caso, as quimases 
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recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, por possuirem o tag de His, puderam ser repurificadas com a 

resina de níquel. Em proteínas em que o tag de His foi retirado, as proteínas recombinantes devem 

ser repurificadas em uma coluna de heparina (ANDERSSON; PEMBERTON; et al., 2008), o que 

resulta em gastos adicionais no processo de purificação.  

 Após a purificacão das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 com PBS, pH 7,4, foi 

obtido 1 mg de cada uma dessas quimases. Porém estas quimases não estavam ativas. Quando a 

purificação foi realizada com diferentes tampões utilizados na purificação de outras serino-

proteases ou proteínas produzidas em P. pastoris (CHAN et al., 1999; PARAMASIVAM et al., 

2002; DESCAMPS et al., 2003; LOCKHART et al., 2005; GUO & MA, 2008) o rendimento caiu, 

no mínimo, 10 vezes. Porém, com estes tampões a quimase recombinante mMCP-4 apresentou 

atividade enzimática. Este fato pode ser explicado pelas diferentes concentrações de sal e pelos 

diferentes pHs dos tampões (UGWU & APTE, 2004). 

 As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 purificadas foram reconhecidas por 

anticorpos anti-mMCP-4 e anti-mMCP-5, o que confirmou a sua identidade. Estudos anteriores 

mostraram uma relação entre quimases específicas de mastócitos e a angiogênese (SOUZA-

JUNIOR et al., 2012). Portanto, as quimases recombinantes obtidas com este trabalho irão auxiliar 

na investigação do papel da mMCP-4 e mMCP-5 na angiogênese. 

 Durante esta pesquisa também foram produzidas linhagens celulares estáveis de células 

endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 expressando EGFP. A identificação destes tipos celulares 

pode ser facilitada em ensaios de co-cultivo, na angiogênese in vitro.  



Discussão 

58 
 

  A produção das quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5, bem como, a obtenção das 

linhagens de células endoteliais SVEC4-10 e de mastócitos P815 expressando EGFP são 

ferramentas decisivas no entendimento do papel de mastócitos na angiogênese. 
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CONCLUSÕES 

 O organismo eucariótico P. pastoris é eficiente para a expressão quimases recombinantes 

mMCP-4 e mMCP-5;  

 As quimases recombinantes mMCP-4 e mMCP-5 poderão ser utilizadas em ensaios 

funcionais que investigam as suas ações em diferentes processos; 

 As linhagens celulares estáveis de células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos P815 

expressando EGFP produzidas neste trabalho permitem a identificação destes tipos 

celulares em ensaios de co-cultivo. 
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