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RESUMO 

Pereira, T. A. Purificação e Caracterização de enzimas envolvidas na 
bioluminescência de fungos (111p). Programa de Pós-Graduação em Química. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
 Esta tese descreve estudos realizados na tentativa de purificar e caracterizar 

enzimas envolvidas na BL de fungos, além de trabalhos conduzidos a fim de 

investigar o mecanismo da bioluminescência de fungos. Inicialmente, tentou-se 

isolar as duas enzimas supostamente responsáveis pala reação bioluminescente em 

fungos. Parâmetros de atividade ótima (pH e temperatura) e comportamento cinético 

foram investigados. Todavia, com a descoberta de que a luciferina fúngica é o 

derivado hidroxilado da hispidina (3-hidróxihispidina), novas estratégias foram 

abordadas. Os esforços se concentraram na purificação da luciferase, visto que a 

hidroxilase não faz parte do sistema bioluminescente de fungos. Avaliação da 

interação da luciferase fúngica com a luciferina ou derivados dela sugeriram 

comportamento relativamente promíscuo da enzima. Os resultados indicaram que a 

reação luciferina-luciferase é favorecida em meio básico (pH ~8), a ~20 oC. Ensaios 

com 18O2 revelaram que a inserção de oxigênio na molécula de luciferina produz um 

intermediário cuja descarboxilação gera a oxiluciferina. Paralelamente, a síntese da 

hispidina in vitro a partir de ácido cafeico na presença de malonil-CoA e de extrato 

de micélios bioluminescentes resultou na emissão de luz, confirmando que a 

luciferina é reciclada no processo. 

 

 
 
Palavras-chave: bioluminescência de fungos, luciferase fúngica, luciferina 
fúngica, mecanismo bioluminescente de fungos. 
  



ABSTRACT 

Pereira, T. A. Purification and Caracterization of enzymes involved in fungi 
bioluminescence (111p). Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.        

 

 This work describes studies performed to purify and characterize enzymes 

responsible for the fungal bioluminescence. Also, it shows important data that 

contributes to understand the mechanism for bioluminescence reaction in fungi. First, 

we tried to isolate two enzymes suspected of being involved on fungal 

bioluminescence. Optimum activity parameters (pH and temperature) and kinetic 

behavior were investigated. However, the discovery that fungal luciferin is the 

hispidin derivative 3-hydroxyhispidin demanded adaptations in the project. First of all, 

concentrates efforts to luciferase purification was priority, since hydroxylase is not 

part of the bioluminescent system of fungi. Studies on the luciferase interaction with 

different substrates showed some promiscuity for the enzyme. The results indicated 

higher intensity of light from luciferin-luciferase reaction in alkaline solutions (pH ~ 8) 

at ~ 20 oC. The reaction in medium with 18O2 revealed that insertion of oxygen into 

the luciferin structure produces an intermediate whose decarboxylation generates 

oxyluciferin. In parallel, the in vitro synthesis of hispidin using caffeic acid and 

malonyl-CoA with the mycelium extract resulted in the emission of light, confirming 

that luciferin is recycled in the process. 

 

 

Keywords: fungal bioluminescence, fungal luciferase, fungal luciferin, fungal 

bioluminescent mechanism. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 1.1  Breve histórico do estudo da Bioluminescência 

Há registros sobre a observação da emissão de luz por organismos vivos em 

diferentes épocas e culturas. Na China, acreditava-se que a grama morta era 

transformada em vagalumes, e que a luz proveniente da carne morta era oriunda de 

um meio externo e selvagem. Na Sibéria, os Ostiaks creem que almas habitam um 

conjunto de grutas iluminadas fracamente por árvores mortas (Harvey, 1957). 

Na antiguidade, Aristóteles (384 – 322 a.C.) e Plínio (23 – 79 d. C.) 

descreveram a emissão de luz por cogumelos, mas a luz emitida por madeira em 

decomposição não foi associada a fungos até o século XIX. Em meados do século 

XVII, Robert Boyle utilizou uma bomba de vácuo para demonstrar que a 

luminescência dendente do ar (Shimomura, 2006; Zourob et al, 2008). No século 

seguinte, Johann Albrecht e o Barão von Meindinger associaram a emissão de luz 

da madeira podre com a presença de água, pois notaram inibição da luminescência 

após secagem e umidificação dos galhos. Ambos, individualmente, observaram que 

o efeito era reversível e o Barão von Meindinger concluiu que “animais 

microscópicos” seriam os responsáveis. Em 1823, fungos foram, definitivamente, 

associados à emissão de luz pela madeira em decomposição (Harvey, 1957; 

Shimomura, 2006). 

A emissão de luz não relacionada ao aumento de temperatura foi definida 

como “quimiluminescência” (QL), em 1888, pelo cientista alemão Eilhardt 

Wiedemann. Assim a luminescência e incandescência passaram a ser vistas como 

fenômenos distintos (Harvey, 1957; García-Campaña & Baeyens, 2001). 

Atualmente, a luminescência é definida como a emissão de radiação 
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eletromagnética, sem liberação de energia térmica, resultante da transição de um 

estado eletronicamente excitado para um nível de menor energia. Dependendo da 

forma de excitação, a luminescência pode ser classificada como QL, 

termoluminescência, eletroluminescência e fotoluminescência. Esta última engloba a 

fluorescência e a fosforescência (Harvey, 1957; Santos et al, 1993). A QL ocorre 

quando uma reação química gera um intermediário excitado, cujo decaimento para o 

estado fundamental resulta na emissão de fótons (Wilson & Hastings, 1998). A BL se 

resume à QL em organismos vivos, nos quais reações químicas dependentes da 

oxidação de um substrato (luciferina), catalisada por uma enzima (luciferase), 

resultam em emissão de luz. 

Considera-se como marco da pesquisa moderna em bioluminescência a 

primeira demonstração da reação luciferina-luciferase, feita por Raphael Dubois em 

1885 (Dubois, 1887). Ele preparou dois extratos, quente e frio, a partir dos órgãos 

luminosos de uma espécie indiana de besouro (Pyrophorus noctilucus) em solução 

aquosa. O primeiro era uma suspensão, cuja luminescência decresceu 

gradualmente até desaparecer. No extrato quente a luminescência foi imediatamente 

suprimida, sendo restabelecida somente após a mistura de ambos os extratos. 

Dubois concluiu que a emissão de luz era provocada por uma reação entre o 

composto termolábil presente no extrato frio (uma enzima) e o soluto termoestável 

do extrato quente (substrato). A enzima foi denominada luciferase, e seu substrato, 

luciferina. 

A oxidação da luciferina gera um composto de alta energia denominado 

oxiluciferina, que pode, ou não, ser o responsável pela emissão de luz. Neste caso, 

a reação é classificada como bioluminescente direta (Figura 1, 1). Em uma reação 
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bioluminescente indireta há transferência de energia da oxiluciferina em seu estado 

excitado para uma proteína fluorescente (Figura 1, 2). Esta, por sua vez, emite luz 

ao sofrer decaimento para seu estado fundamental (Shimomura, 2006; Wilson & 

Hastings, 2013). Este fenômeno é conhecido como Bioluminescence Resonance 

Energy Transfer (BRET). 

 

 

 

 

 

 

 

 Até onde se sabe, todos os sistemas bioluminescentes são dependentes de 

oxigênio, cuja reação com a luciferina produz um peróxido, no qual a fraca ligação 

O-O é quebrada, formando um intermediário de alta energia (IAE), cujo decaimento 

para o estado fundamental resulta na emissão de luz fria visível. 

 

 1.2  Funções biológicas da BL 

 Embora todos os sistemas bioluminescentes conhecidos dependam da 

reação luciferina-luciferase (Figura 1), cada um deles possui suas particularidades. 

Dentre elas estão as distintas funções biológicas ou ecológicas que assumem, 

distribuindo-se em diversas espécies, famílias, filos e reinos (Harvey 1957; 

Shimomura 2006; Wilson & Hastings, 2013). Padrões e frequências de pulsos 

luminosos de vagalumes, por exemplo, variam de uma espécie para outra, 

  

Figura 1: Esquema simplificado dos mecanismos de bioluminescência direta (1) e 
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funcionando como código de comunicação entre eles. Isto possibilita a reprodução 

entre aqueles da mesma espécie, ou a predação, no caso de fêmeas do gênero 

Photuris. Elas são capazes de imitar os padrões de disparo luminosso de vagalumes 

do gênero Photinus, atraindo o macho que lhe servirá como refeição (Lloyd, 1971; 

Shimomura, 2006; Wilson & Hastings, 2013). 

 Também se aproveitam da BL para predação os peixes bentônicos da 

espécie Lophius psicatorius (tamboril). Eles vivem em simbiose com bactérias 

bioluminescentes, que lhes permitem visualizar e atrair sua presa. Enquanto alguns 

animais usam a BL para atrair a presa, outros emitem luz para espantar predadores. 

A medusa Aequorea victoria e o dinoflagelado Lingulodinium polyedrum, são 

representantes deste grupo. Ambos usam o sistema nervoso central para o controlar 

a emissão de luz, conforme necessidade ou por estímulo. Desse modo, com um 

rápido e intenso pulso luminoso, podem surpreender e confundir um possível 

predador (Wilson & Hastings, 2013). 

 A BL para fins reprodutivos não se limita aos vagalumes. Há indícios de que 

fungos bioluminescentes atraem insetos dispersores de esporos (Oliveira et al, 

2015). Embora tal hipótese venha sendo cogitada desde a década de 1980 (Sivinski, 

1981), a falta de evidências não eliminou a suspeita de que a BL fúngica seria 

simplesmente resultado da proteção antioxidante contra espécies reativas de 

oxigênio (EROs) geradas pela respiração celular (Mendes et al., 2008). 

Recentemente, Oliveira e colaboradores (2015) demonstram que a BL de fungos da 

espécie Neonothopanus gardneri é controlada por ritmo circadiano, reforçando a 

ideia de que existe uma função biológica para a BL fúngica. Soma-se a isto os 

estudos de Waldenmaier, publicados no mesmo trabalho: peças de acrílico, 
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análogas às espécies investigadas, funcionaram como armadilhas para insetos. As 

armadilhas que não faziam parte do grupo controle eram equipadas com LEDs, cujo 

espectro de emissão era sobreponível ao da BL fúngica (~530nm). Nas peças que 

emitiam luz verde foram encontradas maiores quantidade de artrópodes 

pertencentes a, pelo menos, quatro Ordens: Coleoptera (besouros, principalmente); 

Diptera (moscas); Hemiptera e Hymenoptera (vespas e formigas). O grupo concluiu 

que a emissão de luz é uma vantagem evolutiva para fungos, no que diz respeito à 

atração de alguns insetos dispersores de esporos. Além disso, é importante 

considerar que as regiões onde o grupo trabalhou (Mata dos Cocais e Mata 

Atlântica) são florestas de grande porte, onde a dispersão dos esporos feita por 

insetos pode ser mais eficaz do que o efeito dos ventos.  

 A diversidade da BL não se limita às funções biológicas e aos táxons nos 

quais está distribuída, pois luciferase e luciferina são termos genéricos adotados 

para referir-se, respectivamente, à enzima e ao substrato. Suas estruturas químicas 

variam conforme o organismo ou sistema bioluminescente em questão, como será 

discutido mais detalhadamente a seguir.  

 

 1.3  Alguns mecanismos bioluminescentes conhecidos 

 1.3.1  Vagalumes 

 O sistema bioluminescente de vagalumes (Figura 2) depende de ATP e Mg2+ 

(McElroy, 1947). A emissão de luz ocorre via Chemically Induced Electron Exchange 

Luminescence (CIEEL): mecanismo que envolve a formação de um íon-radicalar 

pela transferência, intra ou intermolecular, de apenas um elétron. O grupo doador 

(ativador) é, geralmente, um intermediário de alta energia. Do íon-radical resultante, 
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produz-se um composto neutro no estado excitado, que emite luz visível ao decair 

para o estado fundamental (Koo & Schuster, 1978). A forma predominante da 

oxiluciferina de vagalumes varia conforme as condições ambientais, como pH, força 

iônica e aminoácidos presentes no sítio ativo da luciferase (Viviani et al, 1993). 

Consequentemente, tais condições influenciam o espectro de emissão observado: 

vermelho para a forma cetônica, amarelo para a forma enólica, e verde para o 

enolato (Figura 2) (Bechara & Stevani, 2017). 

 A luciferina de vagalumes (Figura 2) teve sua estrutura determinada por Bitler 

& McElroy em 1957. A elucidação da estrutura de substratos de sistemas 

bioluminescentes facilita os estudos relacionados ao seu mecanismo. Em um deles, 

Shimomura e colaboradores (1977) analisaram como o oxigênio molecular é 

incorporado na luciferina, e demonstraram que somente um de seus átomos está 

presente no CO2 resultante da reação bioluminescente. Os pesquisadores puderam 

acompanhar a ocorrência da reação utilizando 18O2 e H2
18O, analisando o dióxido de 

carbono produzido por espectrometria de massas. 

 A BL de vagalumes se dá por disparos luminosos, controlados pela 

disponibilidade de oxigênio para reagir com a luciferina. Os disparos são ativados 

quando impulsos nervosos induzem a produção de óxido nítrico (NO), que inibe a 

respiração mitocondrial. Como consequência, o oxigênio torna-se disponível para 

reagir com a luciferina, mantida em ambiente anóxico até então.(Aprille et al., 2004; 

Bechara & Stevani, 2017). 
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Figura 2:  Esquema simplificado do sistema bioluminescente de vagalumes. A 
reação envolve uma etapa de transferência de um elétron por CIEEL intramolecular: 
a porção fenolato transfere elétron para a dioxetanona, induzindo a quebra da 
ligação O-O e a geração do íon-radical. A eliminação deste íon-radicalar por Back 
Electron Transfer (BET), produz a oxiluciferina em seu estado excitado. O espectro 
de emissão varia conforme a forma na qual a oxiluciferina se apresenta: enolato 
(verde), enol (amarela) e ceto (vermelha). Fonte: Bechara &amp; Stevani, 2017 
(Adaptado). 
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 1.3.2  Bactérias 

 Vagalumes não são os únicos organismos cuja BL depende da transferência 

eletrônica por CIEEL. Este mecanismo também é observado no sistema 

bioluminescente de bactérias (Figura 3). Neste caso, entretanto, ele é intermolecular, 

e depende da inserção de um aldeído de cadeia longa ao peróxido derivado da 

luciferina bacteriana – a flavina mononucleotídeo (FMN). A redução de FMN a 

FMNH2 é etapa inicial do mecanismo bioluminescente, catalisada por uma redutase 

dependente de NAD(P)H. A partir daí, a luciferase atua em uma série de reações 

que levam à formação da oxiluciferina no estado excitado e do ácido carboxílico de 

cadeia longa (Shimomura, 2006; Gauglitz & Vo-dinh, 2003; Tu, 2008; Waldenmaier 

et al, 2012). 

 Dependendo das condições do meio e da espécie de bactéria, a energia do 

emissor pode ser transferida para proteínas fluorescentes (Figura 3, PF). As mais 

comuns, no caso de bactérias, a Yellow Fluorescent Protein (YFP) ou a Blue 

Fluorescent Protein (BFP), alteram o espectro de emissão para aqueles 

correspondentes às cores amarela ou azul, respectivamente (Wilson & Hastings, 

2013). 

 Seja pelo mecanismo da BL direta ou indireta, a emissão de luz por bactérias 

bioluminescentes ocorre de modo contínuo. Isto é possível porque na última etapa 

do processo a desidratação da oxiluciferina, já em seu estado fundamental, produz 

FMN (Figura 3). 
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Figura 3: Esquema simplificado do sistema bioluminescente de bactérias: a luciferase 
catalisa a formação do peróxido (1) e a reação deste com o aldeído de cadeia longa 
(R1CHO) nas duas etapas seguintes à redução da luciferina (FMN). A clivagem da ligação 
O-O de (2) produz um íon radical, iniciando o mecanismo CIEEL, que culminará na 
geração da oxiluciferina em seu estado excitado (3). Pode haver BL indireta, se (3) 
transferir energia para uma proteína fluorescente (PF). Adaptado de Waldenmaier et al, 
2012. 
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 Enzimas envolvidas na BL de bactérias foram purificadas submetendo o 

extrato frio à precipitação com sulfato de amônio e cromatografias de troca iônica e 

de afinidade por NAD(P)H (Jablonski & DeLuca, 1977). Ensaios conduzidos com 

com a redutase e a luciferase bacteriana mostraram que a emissão de luz só é 

possível se houver expressão gênica dos componentes supradescritos: as enzimas, 

a luciferina e o aldeído de cadeia longa. A expressão dos genes essenciais à BL 

nestes organismos é induzida pelo aumento de sua densidade populacional e 

consequente acúmulo do composto indutor, efeito conhecido como senso de 

presença, ou quorum sensing (Hastings & Greenberg, 1999; Shimomura, 2006; 

Wilson & Hastings, 2013). A formação da luciferase de Aliiviibrio fischeri, por 

exemplo, é induzida por uma lactona (Figura 4A), a qual se difunde livremente no 

meio de cultura.  

 

 

 

  

Figura 4: N-acil-homoserina lactona, auto-indutor (AI) da bactéria A. fischeri (A) e os dois 
operons contendo os genes responsáveis pela transcrição das sintetases dos componentes 
necessários para a emissão de luz (B). O operon regulador controla a produção da lactona e 
do aldeído de cadeia longa (genes C, D e E), além das duas subunidades da luciferase (genes 
A e B) (Tu, 2008). Ao atingir maiores concentrações no meio, o AI se liga à enzima reguladora 
que ativa a transcrição do operon e possibilita a emissão de luz (Wilson & Hastings, 2013). 
Adaptado de Wilson & Hastings, 2013. 
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 Há evidências da geração de um complexo enzimático entre a redutase e a 

luciferase, pois o valor da constante cinética para o consumo de NADPH pela 

redutase, determinada espectrofotometricamente, é 100 vezes maior do que o 

observado pela intensidade de bioluminescência, usando as mesmas concentrações 

em meio com excesso de luciferase (Tu, 2008; Duane & Hastings, 1975). Além 

disso, os valores de ciclagem (turnover) para a redutase são significativamente 

superiores àqueles referentes à luciferase (Tu, 2008), o que implicaria em gastos 

desnecessários de NADPH e ATP devido ao excesso de FMNH2 livre no meio, ou 

seja, seria energeticamente desfavorável para a célula. É necessário, então, um 

controle rigoroso dos níveis de FMNH2, feito através da formação de um complexo 

redutase/luciferase, que estabiliza a flavina possibilitando sua transferência direta da 

redutase para a luciferase e evitando, assim, aumento de sua concentração livre no 

meio. Essa hipótese foi confirmada posteriormente, quando a produção in vitro de 

complexos redutase/luciferase de duas espécies diferentes de bactérias 

bioluminescentes possibilitou a transferência direta da flavina de uma enzima para 

outra (Jeffers et al., 2003; Tu, 2008). Além disso, a adição de FMNH2 na mistura 

reacional resulta em inibição competitiva da luciferase e não-competitiva de NADPH, 

sem provocar qualquer efeito inibitório na transferência do produto direto. Tu (2008) 

trabalhou com redutases di e monoméricas, em suas formas apo e halo, com 

marcador fluorescente para demonstrar que a luciferase forma complexo apenas 

com a halo-redutase (Jeffers et al., 2002). 
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 1.3.3  Dinoflagelados 

 Dinoflagelados fazem parte do plâncton marinho e são responsáveis pela 

maior parta da BL observada em águas superficiais. A BL desses micro-organismos 

é estimulada mecanicamente pela deformação das células submetidas ao estresse 

hidrodinâmico no fluxo da maré (Latz et al., 2008; Valiadi & Iglesias-Rodriguez, 

2013). A tensão provocada no fluxo das ondas do mar serve de gatilho para iniciar a 

reação, controlada pela acidificação do interior de organelas contendo a luciferina, 

luciferase e uma Luciferin Binding Protein (LBP). Tais organelas, os cintilons, são 

sustentadas por vacúolos na membrana celular e permeáveis a íons H+. Em meio 

alcalino, a LBP se liga à luciferina, inibindo sua oxidação e, portanto, a emissão de 

luz. A liberação da luciferina e ativação da luciferase é promovida pela acidificação 

do meio (Figura 5) (Fogel & Hastings, 1978; Wilson & Hastings, 1998; Shimomura, 

2006; Latz et al., 2008; Valiadi & Iglesias-Rodriguez, 2013). 

 

 

 

 

Figura 5:  Estrutura da luciferina (à esquerda) e esquema simplificado do sistema 
bioluminescente (à direita)  de dinoflagelados. No interior dos cintilons, a acidificação do 
meio ativa a luciferase, que catalisa a oxidação da lucifeina (LCF). Adaptado de Hastings, 
2013. 
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 Curiosamente, o produto da reação bioluminescente em dinoflagelados não é 

fluorescente, mas sua luciferina não oxidada fluoresce em comprimento de onda 

compatível com o espectro de emissão da BL (Wilson & Hastings, 1998; Valiadi & 

Iglesias-Rodriguez, 2013). Aliás, a estrutura da luciferina (Figura 5) é outra 

peculiaridade do sistema bioluminescente de dinoflagelados: não é similar às de 

outros organismos marinhos, nem às de insetos, bactérias ou fungos (Wilson & 

Hastings, 1998; Valiadi & Iglesias-Rodriguez, 2013). A reação bioluminescente de 

dinoflagelados é objeto de pesquisa há mais de um século, mas ainda não se 

conhece seu mecanismo (Wilson & Hastings, 1998; Shimomura, 2006; Latz et al., 

2008; Valiadi & Iglesias-Rodriguez, 2013). 

 

 1.3.4  Lula Vagalume 

 O sistema bioluminescente da lula vagalume Watasenia scintillans é ainda 

menos compreendido que o de dinoflagelados. Sua luciferina é um derivado 

dissulfonato da coelenterazina (Figura 6). Esta última atua como luciferina não só 

em outros moluscos, mas em peixes, crustáceos e águas-vivas (Shimomura, 2006). 

 A lula vagalume é o único organismo marinho bioluminescente que possui 

uma enzima de membrana, cuja purificação e identificação ainda não foram 

realizadas (Tsuji & Leisman, 1981; Tsuji, 1985; Shimomura, 2006). Contudo, há uma 

proposta para o mecanismo envolvido na sua BL: reação dependente de ATP e 

Mg2+, que produz um adenilato derivado da luciferina. Embora lembre a reação da 

BL de vagalumes, o mecanismo distingue-se pela remoção do grupo adenilato em 

etapa prévia à oxidação da luciferina (Figura 6) (Tsuji, 2002). 
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Figura 6:  Esquema simplificado do sistema bioluminescente da lula vagalume. A 
reação com oxigênio molecular e consequente formação do intermediário de alta 
energia ocorrem após a liberação do grupo adenilato. o mecanismo detalhado da 
oxigenação da coelenterazina dissulfonato e a estrutura do composto emissor 
permanecem indeterminadas. Apesar disso, análises por Diferential Functional 
Theory (DFT) reforçaram a proposta de Tsuji, determinando a estrutura mais 
favorável energeticamente para um possível intermediário de alta energia da BL da 
W. scintillans (Ding & Liu, 2017). Adaptado de Tsuji, 2002. 
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 1.3.5  Fungos 

 Das mais de 100.000 espécies de fungos já descritas, 71 são 

bioluminescentes. Todas são basidiomicetos e estão distribuídas na família 

Mycenaceae ou nas linhagens Omphalotus e Armillaria (Weitz, 2004; Desjardin et 

al., 2008; Desjardin et al., 2010). No Brasil, foram encontradas espécies na 

Amazônia (Mycena lacrimans) (Desjardin & Braga-Neto, 2007), na Mata Atlântica de 

São Paulo (Gerronema viridilucens, Mycena asterina, Mycena lucentipes) (Desjardin 

et al., 2005; Desjardin et al., 2007) e nos estados de Tocantins e Piauí 

(Neonothopanus gardneri) (Capelari et al., 2011). 

 Fungos bioluminescentes crescem em regiões tropicais ou temperadas, 

preferencialmente em meio neutro (Oliveira et al., 2013). A intensidade da luz que 

emitem depende do pH e da temperatura, bem como da quantidade de nutrientes 

disponíveis e do estágio de crescimento do fungo  (Shimomura, 2006). Embora haja 

espécies bioluminescentes em qualquer estágio de crescimento, algumas emitem 

luz visível apenas na forma de micélio, enquanto que outras possuem somente o 

corpo de frutificação – ou parte deste – bioluminescente (Waldenmaier et al., 2012). 

A despeito da diversidade de espécies, o espectro de emissão de todos os fungos 

bioluminescentes conhecidos possui comprimento de onda entre 520-530nm 

(Desjardin et al. 2008; Oliveira & Stevani, 2009). Soma-se a isto a ocorrência de 

reação quimiluminescente no intercruzamento de extratos quentes e frios de 

diferentes espécies de fungos bioluminescentes, sugerindo a existência de um 

mecanismo comum para a luminescência desses micro-organismos (Airth & 

Foerster, 1964; Oliveira & Stevani, 2012). 
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 A compreensão do sistema bioluminescente de fungos revelou-se um dos 

maiores desafios da pesquisa em BL. Há mais de um século, esforços vêm sendo 

empreendidos para caracterizar a reação bioluminescente e a natureza química de 

seus componentes. Os pioneiros, Airth e Foerster (1962), sugeriram que a BL de 

fungos envolve, além da luciferase, uma redutase dependente de NAD(P)H. Em 

seus estudos, eles adaptaram o ensaio quimiluminescente de Dubois (1887), e 

observaram emissão de luz somente após misturar os extratos frio (dos micélios) e 

quente (dos corpos de frutificação) na presença de NADH. Ademais, ao 

centrifugarem o extrato frio, perceberam que ambas as fases, solúvel e insolúvel, 

continham substâncias termolábeis essenciais para a reação luminescente: 

incubaram o sobrenadante com o extrato quente na presença de NADH por 3 min, 

mas só observaram emissão de luz após adição do precipitado da centrifugação. 

Propuseram então um mecanismo bioluminescente com duas etapas (Figura 7): na 

primeira, o substrato (Figura 7, L) seria reduzido por uma redutase dependente de 

NAD(P)H. A luciferina reduzida (Figura 7, LH2) sofreria oxidação na segunda etapa, 

catalisada por uma luciferase (Airth & Foerster, 1962; Airth & Foerster, 1964). 

Quarenta e cinco anos depois, Oliveira & Stevanin (2009) tiveram sucesso em 

reproduzir os resultados de Airth e Foerster, evidenciando as analogias com o 

sistema bioluminescente de bactérias (Figura 7). Estudos cinéticos realizados com 

extratos de micélios bioluminescentes apontaram para a mesma conclusão (Oliveira 

& Stevani, 2009). 
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 Devido ao longo período sem grandes avanços nas pesquisas desenvolvidas 

com BL de fungos a ideia da existência de um mecanismo bioluminescente não 

enzimático ganhou força entre as décadas de 1980 e 1990. Utilizando um extrato 

metanólico de micélios da variedade luminescente de P. stipticus, Shimomura (1989) 

isolou um sesquiterpeno que chamou de panal (Figura 8). A incubação deste 

composto em meio contendo sais de amônio ou aminas primárias, seguida da 

adição de H2O2 e Fe2+ (pH 5,0 – 8,0) resultou em reação quimiluminescente. O 

espectro de emissão variou entre 485 e 570nm, dependendo do surfactante utilizado 

 

Figura 7:  Representação da proposta de Airth & Foerster para o sistema bioluminescente 
de fungos, comparando-o com o de bactérias. Fonte: Oliveira & Stevani 2009. 
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na dissolução do panal. Em fungos, o panal é encontrado na forma de dois ésteres, 

os quais Shimomura purificou (Figura 8, PS-A e PS-B) e classificou como 

precursores da luciferina fúngica (Shimomura et al., 1993). Shimomura não observou 

emissão de luz usando o procedimento de Airth e Foerster. Considerando os 

resultados que obteve, Shimomura supôs um mecanismo não enzimático 

envolvendo o ânion superóxido como agente oxidante (Shimomura, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais de vinte anos depois o grupo de pesquisa do Professor Yampolsky 

obteve resultados que potencializaram os avanços nas pesquisas em BL de fungos. 

O grupo do Instituto de Bioinorgância, na Russian Academy of Sciences (IBCh-RAS) 

conseguiu identificar a luciferina fúngica, cuja estrutura corresponde à da molécula 

de 3-hidroxihispidina (Figura 9) (Purtov et al., 2015). 

 

 

 

Figura 8:  Estrutura química do Panal e de seus 
derivados ésteres: PS-A e PS-B. 
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  A 3-hidróxihispidina é um derivado hidroxilado da hispidina (Figura 9), um 

antioxidante encontrado em plantas (Veit et al., 1993; Wei et al., 2007; Nguyen et al., 

2014; Tu & Tawata, 2014) e em fungos não bioluminescentes (Bu’Lock & Smith, 

1961; Khushbaktova et al. 1996; Gill, 2003; Zhou & Liu, 2010; Lee & Yun, 2011). 

Relatos sobre a biossíntese da hispidina em fungos não bioluminescentes 

demonstram que ela é produzida a partir do aminoácido fenilalanina, conforme 

ilustrado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Estrutura química da luciferina fúngica e de seu precursor. 
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Figura 10:  Representação da rota de biossíntese da hispidina no fungo não 
bioluminescente Polyporus hispidus. Adaptado de Nambudiri et al., 1974. 
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 Determinada a estrutura da luciferina fúngica, Kaskova e colaboradores 

(2017) demostraram que alguns de seus derivados sintéticos induzem reação 

quimiluminescente quando adicionados ao extrato enzimático de N. gardneri.  Além 

de energia luminosa, os derivados sintetizados liberaram CO2 ao sofrerem oxidação 

enzimática. Todos tinham sua porção catecol substituída de modo a manter as 

insaturações conjugadas na estrutura final, sugerindo a importância da porção 

lactona hidroxilada na posição C3 (ver Figura 9) para sua interação com a luciferase. 

No mesmo trabalho foram publicados resultados que reforçam tal hipótese, visto 

que: (i) o potencial de oxidação reversível da 3-hidróxihispidina (211mV) é inferior ao 

da hispidina (428mV); (ii) a remoção do hidrogênio do grupo OH ligado ao C3 da 3-

hidróxihispidina gera uma espécie radicalar mais estável, comparada à estrutura 

resultante da eliminação de hidrogênio do grupo OH ligado ao C4. A colaboração de 

grupos de pesquisa do Brasil, Japão e Rússia (ver agradecimentos) resultou na 

proposta de mecanismo da reação bioluminescente de fungos: 

 

 

 

Figura 11:  Esquema representativo do mecanismo bioluinescente de fungos. A hidroxilação da 
hispidina produz a luciferina fúngica, cuja oxidação enzimática produz um intermediário de alta 
energia (IEA) que se deccompõe liberando CO2  e a oxiluciferina em seu estado excitado. 
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 1.4  Luciferases e enzimas de membrana 

 Na antiguidade, enzimas de origem microbiológicas eram utilizadas em 

processos de fermentação destinados à fabricação de alimentos, porém, essa 

prática era baseada em observações empíricas, sem qualquer estudo sistemático ou 

fundamentos químicos (Copeland 2000). A partir do século XIX fenômenos como 

fermentação e digestão despertaram o interesse em investigações sobre a ação 

enzimática com bases mais científicas, por exemplo, na década de 1890, 

pesquisadores isolaram extratos de animais e plantas para obter o ingrediente ativo 

em sua forma pura (Dixon & Webb 1964, Copeland 2000). Com os avanços 

tecnológicos e científicos em meados do século XX, enzimas passaram a 

serextraídas de células para serem aplicadas em produtos e processos industriais, 

permitindo seu comércio e aplicação em larga escala (Said & Pietro 2004). 

 A maioria das enzimas é encontrada em compartimentos diferentes dentro da 

célula, muitas delas intimamente associadas à membrana (Rehm & Reed 1987), 

sendo classificadas de acordo com o tipo de reação que catalisa, a saber: (i) 

oxidorredutases; (ii) transferases; (iii) hidrolases; (iv) liases; (v) isomerases e (vi) 

sintetases (Prave, et al. 1987). A maior parte das oxidorredutases dependem de 

cofatores que atuem como doador de elétrons, possibilitando a conversão do O2 do 

estado triplete para o estado singlete e, consequentemente, a reação deste com o 

substrato. Tais cofatores podem ser inorgânicos (íons metálicos), orgânicos (flavinas 

e nicotinamidas) ou complexos metálicos como o grupo heme. As oxidorredutases 

independentes de cofator, geralmente, apresentam resíduos aromáticos em seu sítio 

ativo e dependem do substrato para ativação do oxigênio molecular. Utilizando ou 
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não cofator, é comum que tais enzimas ativem o O2 através da formação de um 

peróxido intermediário (Babcock & Wikstrom, 1992; Fetzner, 2002; Pazmiño et al., 

2010). A dependência de cofatores, de modo geral, pode ser explicada pela 

limitação funcional das cadeias de aminoácidos que formam o polipeptídeo. Na 

maioria dos casos, a associação cofator-enzima se dá através de interações não 

covalentes, embora alguns se encontrem covalentemente ligados à cadeia de 

aminoácidos da molécula (Copeland, 2000; Davidson 2012). 

 Oxidorredutases são fundamentais na transformação de compostos intra e 

extracelulares, seja para a produção de energia ou para reprodução da célula (Di 

Gennaro, et al. 2011). Dessa maneira, tais macromoléculas estão presentes em 

todos os organismos vivos desempenhando diferentes atividades, tais como 

metabolismo, proteção contra estresse oxidativo, respiração e fermentação (Said & 

Pietro 2004, Dixon & Webb 1964, Di Gennaro, et al. 2011). 

 Em muitos organismos bioluminescentes a luciferase atua como uma 

oxigenase: catalisa processos de oxidação tendo oxigênio molecular como aceptor 

de elétrons (IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature). De 

acordo com a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB), 

oxigenases pertencem a uma das 22 subclasses de oxidorredutases. Dentre elas, 

encontram-se as mono-oxigenases: enzimas responsáveis pela inserção de um dos 

átomos de O2 à estrutura do substrato. A luciferase de fungos, objeto de estudo 

deste trabalho, é uma proteína de membrana (PM). 

 Enzimas de membrana representam de 20% a 30% do genoma de vários 

organismos e são responsáveis pela transferência de sinais entre compartimentos 

extra e intracelular, função de extrema importância para processos dinâmicos, como 
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a homeostase, por exemplo (Fink, et al. 2012, Voet & Voet 2005). Possuem caráter 

hidrofóbico e tem sua estabilidade mantida pela interação com a bicamada lipídica, 

sendo classificadas como intrínsecas (ou integrais) e extrínsecas (ou periféricas), 

dependendo da forma como estão associadas à membrana. PMs intrínsecas estão 

fortemente ligadas aos lipídios da membrana por interações hidrofóbicas, e só 

podem ser isoladas por tratamentos com agentes capazes de romper a membrana 

ou em condições desnaturantes (White 1994). Devido à baixa polaridade de sua 

superfície externa, proteínas intrínsecas tendem a se agregar e precipitar em 

soluções aquosas, a menos que sejam dissolvidas com auxílio de surfactantes ou 

solventes orgânicos miscíveis com água. Algumas classes de proteínas são 

expostas somente em uma parte da superfície da membrana, enquanto outras, as 

proteínas intermembranas (PI), transpassam toda a bicamada lipídica, apesar de 

sempre haver uma parte exposta ao ambiente aquoso, ou seja, proteínas integrais 

são anfifílicas (Voet & Voet 2005). As proteínas extrínsecas podem estar associadas 

à superfície da membrana celular através de: (i) interações com a extremidade 

hidrofílica de lipídios, ou (iI) interações com superfícies de PIs por forças 

eletrostáticas ou ligações de hidrogênio. Ao contrário das PMs integrais, as 

extrínsecas são facilmente dissociadas da membrana por precipitação com sais ou 

alterações de pH (Voet & Voet 2005). 

 A porção solúvel na estrutura de PIs, comumente, possui domínios formados 

por β-folhas distribuídas em uma parte da estrutura quaternária, e α-hélices em 

outra. Para a maior parte delas, a ligação com o substrato depende de drásticas 

alterações na conformação. Tais propriedades de enzimas de membrana dificultam 

sua extração e purificação de sua forma nativa, haja vista a pouca quantidade de 
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material disponível na literatura: a maior parte das enzimas de membrana tiveram 

sua estrutura definida parcialmente. A proporção de lipídio residual na solubilização 

de enzimas de membrana afeta sua atividade. Por isso, a solubilização é etapa 

crucial no processo de purificação deste tipo de enzimas. Além disso, algumas PIs 

estão associadas à membrana por um domínio N-terminal, cuja remoção ou 

mutação pode afetar a atividade enzimática irreversivelmente (Luckey, 2008). 

 

 1.5  Aplicações de sistemas bioluminescentes 

 Análises químicas por QL e BL têm maior sensibilidade e são menos 

suscetíveis a problemas relacionados à turbidez da solução, quando comparadas a 

outras técnicas analíticas. Tais vantagens favorecem a aplicação de ambas na 

detecção de analitos diversos. (Bishop, 2010). Dentre as aplicações mais comuns 

estão o uso do sistema bioluminescente de vagalumes na determinação de ATP e 

da atividade de magnésio (Gauglitz & Vo-dinh, 2003); e o ensaio toxicológico 

Microtox®, com a bactéria marinha Aliivibrio fischeri (Bulich & Isenberg, 1981). 

Ensaios clínicos para detecção de cátions de cálcio em células vivas aplicam o 

mecanismo bioluminescente da água-viva Aequorea victoria (Shimomura, 2006; 

Wilson & Hastings, 1998; Wilson & Hastings, 2013). Tanto o sistema 

bioluminescente da água-viva, quanto o de vagalumes são utilizados em análises 

por BRET, induzindo a transferência de energia da oxiluciferina excitada para uma 

proteína fluorescente. Estudos para aplicação de fungos bioluminescentes em 

análises de toxicidade de cátions metálicos já foram relatados (Weitz et al., 2002, 

Mendes & Stevani, 2010, Mendes et al. 2010). A validação de métodos utilizando 

fungos teria vantagens sobre o ensaio Microtox® para amostras de solo, onde estes 
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organismos se adaptam com maior facilidade em relação às bactérias. 

 A BL aplicada a análises através de imagens (Bioluminescence Imaging) 

possibilita a identificação de genes responsáveis pela produção de qualquer 

substância, através do experimento gene repórter. A inserção do gene de uma 

luciferase de mecanismos bioluminescentes no código genético a ser estudado 

permite acompanhar a expressão do gene alvo pela intensidade de luz emitida, pois, 

simultaneamente, ocorrerá a expressão da luciferase (Bronstein et al., 1994; Contag 

et al., 1997). Por exemplo, alterações genéticas feitas no mecanismo 

bioluminescente de V. hilgendorfii provocam mudança no espectro de emissão, do 

azul para o vermelho. Com isso, a detecção de tumores in situ se torna mais 

eficiente, pois a luz vermelha se propaga mais através do sangue (Wilson & 

Hastings, 2013). 

 O uso de sistemas bioluminescentes. Para tanto, é essencial a compreensão 

de tais sistemas e de mecanismos responsáveis pela emissão de luz. 
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 2  OBJETIVOS 

 A compreensão de mecanismos bioluminescentes se mostrou uma 

ferramenta poderosa em aplicações diversas, conforme discutido anteriormente. 

Paralelamente, o sistema bioluminescente de fungos vem sendo investigado desde 

o século XIX, sem avanços significativos. Assim, este trabalho teve como objetivo 

inicial a purificação e caracterização das enzimas envolvidas no sistema 

bioluminescente de fungos, tal qual afirma o título do projeto. As descobertas feitas a 

partir de 2015 demandaram reformulação das hipóteses do grupo e, 

consequentemente, deste projeto. O foco passou a ser, então, a purificação da 

luciferase e estudos de sua interação com o substrato. A tabela a seguir explicita os 

objetivos gerais e específicos, comparando os iniciais com suas adaptações após 

201

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Objetivos gerais e específicos: antes e depois da publicação da estrutura da 
luciferina de fungos bioluminescentes. 
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 3  MATERIAIS 

 3.1  Solventes e reagentes 

Etanol P. A. 99,8%, ácido acético glacial, hidróxido de sódio, ácido clorídrico 

32 %, diidrogenofosfato de potássio 99%, tiossulfato de sódio pentaidratado, cloreto 

de potássio e cloreto de cálcio diidratado foram adquiridos da Merck. 

Monoidrogenofosfato e diidrogenofosfato de sódio anidros 99%, sal dissódico EDTA, 

b-mercaptoetanol 98%, sulfato de amônio 99%, albumina extraída de soro bovino 

(BSA) 98%, sal dissódico de NADH 98%, azul de Coomassie, Tris-HCl 99%, 

perssulfato de amônio 98%, N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) 99%, 

glicerol 99%, glicina 99%, azul de bromofenol (sal sódico), dodecilsulfato de sódio 

(SDS) 98,5%, Trizma base 99,9%, inibidores de proteases aspaŕtica (pepstatina) e 

de cisteína-proteases (E-64), coquetel de inibidores de protease, ditiotreitol (DTT) e 

dodecilmaltosídeo (DDM) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Formaldeído 40% 

(m/v) foi adquirido da Carlo Erba reagentes, ácido cítrico P. A., da Casa Americana, 

nitrato de prata, da Quimex e metanol P. A., da Synth. Inibidor de serina-protease 

fluoreto de fenilmetanosulfonila (PMSF) 99%, da Fluka Biochemical, extrato de 

levedura da Oxoid e ágar da AgarGel, Celite™ 545 (20–100 µm), da Merck. A água 

utilizada nos experimentos foi purificada em um aparelho Milli-Q Direct 16 da 

Millipore. 

 

 3.2  Equipamentos 

Para soluções que deveriam ser filtradas fez-se uso de membranas Durapore 

(diâmetro do poro 0,45 μm), da Millipore. Espectros de UV-vis foram registrados em 
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um leitor multimodo Tecan infinite® M200 ou em um NP80 Nanophotometer da 

Implen. A intensidade de luz emitida pelas amostras foi registrada em um 

luminômetro Single Tube Sirius, da Berthold Detection Systems. Os micélios usados 

para preparação do extrato frio foram homogeneizados em um RW 20 labmixer 

IKA®. Centrifugações foram feitas em centrífuga 5804R da Eppendorf ou, quando 

necessário, ultracentrífuga Himac CP 80b da Hitachi, ou Beckman L8-80M. Análises 

por espectrometria de massas foram acompanhadas em um MicrOTOF-QII da 

Bruker Daltonics, acoplado a um HPLC da Shimadzu Prominence. Dessalinização 

das soluções contendo as enzimas foi feita em coluna dessalinizante (5 mL) ZebaTM 

desalt spin (Sigma-Aldrich). O fracionamento por cromatografia por afinidade foi 

conduzido em colunas de 1 mL cromatográficas componentes do PIKSI(R) Mimetic 

Test Kit (Sigma-Aldrich): a  MimeticTM YELLOW 1 e a MimeticTM RED3 A6XL 0013. 

Cromatografia de exclusão por tamanho foi conduzida em uma coluna sephadex 200 

(3mL), e colunas de troca iônica HighTrap Q-sepharose e DEAE-sepharose (1 mL) 

da GE Healthcare foram testadas no processo de purificação das enzimas. Quando 

necessário, um FPLC AKTA da GE Healthcare foi utilizado para auxiliar o 

fracionamento de amostras de proteínas por cromatografia. 

 Para eletroforese em gel utilizou-se cuba eletroforética MiniPROTEAN® Tetra 

Cell, fonte Power PACTM HC e padrões Precision Plus ProteinTM Kaleidoscop 

Standard da BioRad, um sistema Amersham ECL Gel Box com gel pré-moldado, 

ambos da GE Healthcare. Durante a revelação do gel, foi usada também uma mesa 

de agitação IKA® MS3 digital ou um ImageQuant LAS 4000 Mini da GE. 
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 4  METODOLOGIA E RESULTADOS 

 4.1  Trabalho de campo 

Durante as noites de lua nova, em fevereiro de 2012 e janeiro de 2013, foram 

coletados corpos de frutificação de fungos bioluminescentes em duas regiões 

brasileiras: Mata Atlântica (São Paulo) e Mata dos Cocais (Piauí).  O calor e umidade 

mais elevados no verão propiciam o crescimento dos fungos, e a coleta em noites de 

lua nova evita que a luz do luar atrapalhe a visualização da bioluminescência 

fúngica. Lanternas eram utilizadas somente para fazer reconhecimento da área à 

frente antes de passar por ela e, eventualmente, galhos secos serviam de vara guia, 

evitando quedas.  

Na Mata dos Cocais, especificamente no município de Altos (Piauí), 

coletaram-se cogumelos da espécie Neonothopanus gardneri, chamada pelos locais 

de Flor de Coco. Este fungo cresce na base de palmeiras nativas da região, e seu 

corpo de frutificação é um dos maiores do mundo, dentre as espécies 

bioluminescentes. Parte dos cogumelos coletados foram liofilizados e usados em 

tentativas de extração e purificação da enzima: nenhuma delas bem-sucedida. Os 

demais foram secos sob sob pressão reduzida na presença de cloreto de cálcio para 

extração da luciferina. Na indisponibilidade de equipamentos e condições 

adequadas, os cogumelos eram secos à sombra. 

Uma espécie do gênero Mycena foi encontrada no Parque Estadual Turístico 

do Alto Ribeira (PETAR) em Iporanga, SP. Após secagem, os cogumelos foram 

reservados para serem classificadas em colaboração com o grupo do Prof. Dennis 

E. Desjardin, da San Francisco State University, São Francisco, CA, EUA. 
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 4.2  Ensaio padrão de emissão de luz (ensaio quimiluminescente) 

Este ensaio é baseado na proposta feita por Dubois em 1887 para verificar a 

emissão de luz gerada enzimaticamente pela reação luciferina/luciferase. A reação 

clássica se dá através da mistura de dois extratos: um preparado sob alta 

temperatura contendo um fator termoestável (luciferina) e outro sob baixa 

temperatura contendo a enzima (luciferase). Os ensaios quimiluminescentes foram, 

inicialmente, realizados à temperatura ambiente com soluções preparadas a partir 

de 50 mL do extrato quente, 50 mL de albumina de soro bovino (BSA) 1 mg mL-1, 50 

mL da fração solúvel do extrato frio e 50 mL de NAD(P)H 1 mg mL-1. A mistura foi 

incubada por 3 min, quando adicionaram-se 50 mL da fração hidrofóbica do extrato 

frio para iniciar a reação. 

Após as adaptações dos objetivos (ver tabela 1), os ensaios foram feitos 

misturando-se solução contendo o substrato da luciferase ou seu precursor com a 

fração hidrofóbica do extrato frio dissolvida em solução dodecilmaltosídeo (DDM) 

1,0%, na presença de BSA 1 mg mL-1. 

 Em qualquer um dos casos, as frações obtidas foram submetidas ao ensaio 

quimiluminescente. A presença da enzima de interesse nas amostras era verificada 

pela intensidade de luz emitida (I) em função do tempo (t). A eficiência dos 

processos de extração e separação dos compostos de interesse foi avaliada de 

modo indireto pela razão entre a área da curva I vs. t e a massa total de proteínas 

(m) na amostra. Esta última foi determinada pelo método Bradford (Bradfordn 1976). 

O resultado final será denominado doravante a atividade máxima relativa (AMR) da 

enzima.  
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 4.3  Cultivo de micélios em laboratório   

Micélios de N. gardneri foram cultivados em meio de ágar não tamponado, 

constituído de solução aquosa com 1,0% (m/v) de melaço, 0,1% (m/v) de extrato de 

levedura e 2,0% (m/v) de ágar. As culturas foram incubadas em estufa climatizada a 

25 ºC e 80% de umidade por cerca de vinte dias, quando fez-se o cultivo em meio 

líquido, sob as mesmas condições, exceto pela adição de ágar. As condições do 

meio foram estabelecidas com base no trabalho de Ventura e colaboradores (2015). 

Após 10 dias de incubação, as culturas eram utilizadas para extração das enzimas. 

Inicialmente, somente as culturas em meio líquido eram utilizadas na 

separação das enzimas. Os micélios crescidos em meio sólido eram reservados 

para dar início a novas culturas, visto que a remoção destes para preparação de 

extratos – raspagem do meio sólido – resultava em lise das células e perda de 

material. Para minimizar tais perdas três tipos de filtros colocados entre o meio de 

cultura e o inóculo com os micélios foram testados: (i) membrana de diálise; peso 

molecular de corte (MWCO) 12 kDa (ii) membrana filtrante de celulose reciclada, 

tamanho de poro 0,45 mm; (iii) membrana filtrante de fibra de vidro, tamanho de 

poro 0,50 mm. Todas as culturas foram extraídas, centrifugadas e fracionadas por 

coluna de afinidade por NAD(P)H. Após extração dos micélios, comparou-se as 

AMRs para a redutase1 de fungos nas amostras mais puras oriundas das três 

extrações (Tabela 2). O processo de separação da enzima mostrou rendimento 

aceitável para prosseguir com esse método de obtenção do material de partida 

(Figura 12). 
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Figura 12: Rendimentos das etapas de separação da redutase extraída de micélios  de N. 
gardneri cultivados sobre membrana de diálise. A amostra mais pura apresenta AMR superior, 
indicando aumento da concentração da enzima de interesse ao longo do processo. As perdas pelo 
volume morto e lavagem da columa são decorrentes do excesso de solução aplicada. 

Tabela 2: Atividade Máxima Relativa (AMR) para a 
redutase do extrato frio de micélios cultivados sobre 
filtros de fibra de vidro, celulose e membrana de diálise.  
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 4.4  Extração e purificação parcial das enzimas 

 Nas extrações iniciais, quando as etapas e os reagentes mais adequados 

ainda estavam sendo determinados, as enzimas foram extraídas com tampão 

fosfato, em função do seu menor custo. À medida que o procedimento ia se 

tornando mais refinado, optou-se pelo uso de Trizma® base. Em ambos os casos o  

processo de separação das enzimas de interesse passava pelas etapas mostradas  

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema representando a sequência de etapas iniciais no processo de 
separação da hidroxilase e da luciferase de fungos bioluminescentes. A luciferase é 
uma enzima de membrana e, portanto, foi separada da hidroxilase na etapa de 
ultracentrifugação. A centrifugação inicial, mais branda, serviu para separar os 
resíduos celulares após a homogeneização dos micélios. 
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Esses procedimentos foram repetidos por diversas vezes, variando os aditivos 

do tampão, a fim de otimizar a purificação. O primeiro deles foi o glicerol, que por ser 

um osmólito modifica propriedades do solvente, influenciando no modo como este 

interage com as proteínas em solução (Viana et al., 2005): determinou-se a AMR 

para cada enzima em estudo em soluções contendo entre 0,25 a 1,5 M – os 

controles foram soluções dos extratos frios sem adição de glicerol. Os resultados 

(Figura 14) mostraram que o efeito do glicerol é mais significativo para a enzima 

solúvel, embora a luciferase tenha apresentado comportamento análogo 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: AMR da redutase e da luciferase frente a diferentes concentrações de glicerol. 
O termo redutase está sendo utilizado a fim de contextualizar o leitor, e facilitar a 
compreensão do andamento do projeto antes e depois de 2015. 
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 Os demais aditivos experimentados foram surfactantes: acrescentados aos 

tampões a serem aplicados na extração e separação da luciferase. Primeiramente, a 

fração insolúvel contendo esta enzima de membrana (Figura 13, Fração 3) foi 

dissolvida em solução contendo os tensoativos: DDM, Triton X-100, CTAM, SDS e 

Sarcosina. Todos na mesma concentração: 1,5% (Figura 15). Nessas 

concentrações, as soluções contendo DDM e o Triton-X foram aquelas com maior 

atividade para a luciferase. Nas últimas extrações realizadas, o detergente utilizado 

passou a ser o Triton X-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: AMR para luciferase na presença de diferentes 
surfactantes na proporção de 1,5%. As concentrações de DDM e 
Triton são superiores aos valores de concentração micelar crítica 
(CMC) para estes surfactantes. 
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 4.4.1  Redutase / Hidroxilase de fungos bioluminescentes 

 A enzima dependente de NAD(P)H era separada a partir do sobrenadante da 

ultracentrifugação (Figuras 13 e 16, Fração 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema representando o processo de purificação da hidroxilase de fungos 
bioluminescentes. 

* Nas extrações iniciais a amostra mais pura era obtida apenas por cromatografia de 
afinidade. Estudos posteriores foram feitos com amostras fracionadas por 
cromatografia de troca iônica seguida da cromatografia por afinidade a NAD(P)H, 
conforme será descrito a seguir. 
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 Para tentar remover o excesso de sulfato de amônio foi usada, inicialmente, 

uma coluna dessalinizante (5 mL). Os resultados não foram satisfatórios, e optou-se 

por diálise ao longo de ~12h. O fracionamento da amostra na coluna de afinidade foi 

feito após incubação da solução adicionada (10 min, 4 oC) e lavagem da coluna com 

1 mL do tampão de extração. Prosseguiu-se com a eluição por gradiente de força 

iônica (KCl 0,3-1,0 M; pH 8,0). As amostras tiveram aumento da AMR até a etapa de 

fracionamento por afinidade a NAD(P)H (Figura 17). Simultaneamente, a quantidade 

de proteínas totais diminuíu (Tabela 3), sugerindo aumento na concentração do 

rendimento da purificação.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 17: Rendimento da estratégia inicial de purificação da 
hidroxilase. As frações 8 - 10 são, respectivamente, o volume morto, 
lavagem e eluição da coluna de afinidade por NAD(PH). 
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 Amostras eluídas da coluna de afinidade foram fracionadas por eletroforese 

em gel (SDS-PAGE) a fim de verificar suas respectivas purezas. A revelação do gel 

(Figura 18) foi feita com azul brilhante de Coomassie, por uma adaptação do método 

de Laemmli (1970). O gel de separação e o gel de empilhamento eram compostos 

por, respectivamente, 12 % e 4 % (m/v) de bis-acrilamida; 0,375M de Tris-HCl (pH 

8,8) e 0,125M de Tris-HCl (pH 6,8); SDS 0,1 % (v/v); 0,05 % de perssulfato de 

amônio (m/v); TEMED 0,1 % (v/v). Extrações posteriores a 2013 foram submetidas à 

eletroforeses em gel pré-moldado da GE Healthcare em um sistema Amersham ECL 

Gel Box. 

 

Tabela 3: Teor proteico das amostras e constantes de velocidades de pseudoprimeira 
ordem observadas para reação de hidroxilação da hispidina fúngica. 

 

 

 

 



52 

 

 

 
 

 

 

 

Em nova estratégia adotou-se cromatografia de troca iônica (IEC), testando 

dois tipos de fase estacionária: resina Q-sepharose® (de troca aniônica forte) e 

resina DEAE-sepharose® (de troca aniônica fraca). A coluna mais eficiente na 

purificação da proteína de interesse foi selecionada considerando os rendimentos 

das frações eluídas por: (i) gradiente de pH entre 5,8 e 9,0 e (ii) gradiente de força 

iônica. As amostras resultantes das duas IECs forma fracionadas em coluna de 

afinidade por NAD(P)H, com gradiente de salinidade KCl 0 – 2,5M. Os resultados 

estão ilustrados nas Figura 19 e 20. 

 

 

  

 

Figura 18: SDS-PAGE das amostras em uma das tentativas de 
purificação parcial da hidroxilase. A quantidade de proteínas presentes 
na amostra mais pura indicam que o rendimento da purificação ainda não 
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Figura 19: Fracionamento da hidroxilase fúngica por troca iônica, por gradiente de salinidade (A) 
e de pH (B). A amostra mais ativa entre as duas colunas é aquela com 100% de AMR, as demais 
tiveram seus valores determinados pelo valor de AMR proporcional ao desta fração. A IEC por 
troca iônica forte se revelou a mais adequada para obtenção de frações mais puras da hidroxilase. 

 

Figura 20: Amostras, provenientes das IECs por troca iônica forte e fraca, 
fracionadas por afinidade a NAD(P)H - cromatografia por afinidade. A coluna de 
troca iônica fraca apresentou maior perda de hidroxilase, haja vista a elevada 
AMR determinada para seu volume morto. Com a coluna de troca iônica forte, 
observa-se aumento de rendimento no processo de purificação. 
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 4.4.2  Luciferase de fungos bioluminescentes 

A separação da luciferase fúngica foi feita a partir do precipitado da 

ultracentrifugação (Figuras 14 e 21, Fração 3): 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema representando a sequência das etapas de separação da luciferase de 

fungos bioluminescentes. 

(a) Já dissolvida em tampão de extração contendo DDM 1,5%. 

(b) Fração contendo a luciferase parcialmente purificada, utilizada nos estudos de caracterização 
da enzima. 

* Cromatografia de Exclusão por Tamanho (SEC) e Cromatografia por afinidade (coluna de 
afinidade Mimetics YELLOW®1 A6XL ). 
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Após algumas tentativas de purificação, percebeu-se ineficiência na 

separação da hidroxilase e luciferase fúngicas, pois observava-se emissão de luz 

quando amostras contendo a fração solúvel da ultracentrifugação (Esquema 2, 

Fração 4) sem adição de soluções contendo a luciferase. Não foi possível aumentar  

a força de centrifugação, dado que a adotada (200.000 x g) já era a máxima possível 

para os equipamentos que estiveram disponíveis ao longo da execução deste 

trabalho. Então, a alternativa foi estender a centrifugação por mais 1 h. Os 

resultados foram insatisfatórios, pois ainda havia indícios de traços da luciferase na 

fração solúvel. Somente tratamento com adição de NaCl 1,0 (Figura 21, Fração 11), 

resultou em remoção mais efetiva da luciferase na fração solúvel.  

A fim de ampliar o rendimento da purificação da luciferase, cromatografias de 

troca iônica e de exclusão por tamanho foram aplicadas. Porém, enfrentava-se o 

dilema da diluição da enzima versus o entupimento da coluna cromatográfica. 

Consequentemente, cromatografias foram evitadas nas extrações seguintes, exceto 

aquela por afinidade  (YELLOW 1TM). Mesmo assim, a separação não foi eficiente, 

embora a fração eluída com solução mais pura (eluída com KCl 2,5M) tenha 

apresentado AMR muito superior às demais (Figura 22). 
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Em função dos resultados publicados por Purtov e colaboradores em 2015, 

alterou-se a estratégia de extração dos micélios de N. gardneri, deixando-os imerso 

em 2L de água deionizada por 15 h previamente à extração. A mistura passou pelas 

etapas ilustradas na Figura 21, utilizando Tris-HCl 50 mM como agente tamponante 

da solução de extração. A eluição da amostra durante a cromatografia por afinidade 

foi por gradiente de força iônica (KCl 0 – 2,5 M; pH 8,5). O grupo controle teve o 

extrato frio preparado de forma idêntica aos micélios do grupo teste, mas não ficou 

de molho em água. Após separação das luciferases e hidroxilases de ambos os 

extratos, determinou-se a AMR para soluções das enzimas extraídas do grupo teste 

e do grupo controle (Tabela 4).  

 

Figura 22: AMR de frações eluídas da coluna de afinidade, com gradiente de força iônica, no 
processo de purificação da luciferase fúngica. A presença da luciferase observada e quase todas as 
frações eluídas sugere ineficiência da coluna em separar a enzima de interesse. 
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Figura 23: Comparação de diferentes preparos de amostra para extração da 
hidroxilase e da luciferase, um embebido em água deionizada antes da extração, 
e o outro, obtido pelas técnicas comuns do grupo. O extrato preparado com 
micélios previamente hidratados apresentou atividade mais elevada, mas não 
ultrapassa ~10x os resultados obtidos para extratos de micélios não tratados. 

Tabela 4: Ensaios quimiluminescentes com enzimas extraídas a partir de dois 
grupos de micélios: um embebido em água antes da extração (Sistema A), e o 
outro, não (Sistema B). As enzimas extraídas de cada sistema tiveram suas AMR 
determinadas nos quatro ensaios quimiluminescentes: para cada ensaio foi feita 
uma combinação diferente, adicionando os componentes marcados (x) na tabela.
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 As amostras referentes aos Ensaios 1 e 3 possuem em comum a presença da  

luciferase extraída de micélios deixados de molho em água. Analogamente, os 

resultados para a hidroxilase extraída deste grupo teste correspondem aos das 

amostras utilizadas nos Ensaios 2 e 4. Os resultados indicam que o maior 

rendimento do sistema previamente tratado com água é fruto dos efeitos positivos 

sobre a luciferase. 

 Após a implementação das adaptações descritas, a separação da luciferase 

fúngica seguiu o procedimento mostrado na figura 21. A fração 15 foi submetida à 

eletroforese em gel de agarose (Figura 24).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Purificação da Luz por eletroforese em gel de agarose. A presença 
da enzima foi detectada pela radiação emitida após imersão de secção do gel 
de agarose em solução contendo equisetumpirona. O gel foi revelado através 
da quimiluminescência observada para alguns pontos no gel, após sua 
imersão em solução contendo o substrato da luciferase de fungos 
bioluminescentes  auxiliada por um ImageQuant LAS 4000 mini da GE. 
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As secções do gel contendo luciferase ativa foram reservadas para análise 

por espectrometria de massas. O grupo visava adquirir mais informações sobre sua 

composição e estrutura, porém, os resultados não foram satisfatórios. 

 

 4.5  Estudos de caracterização das enzimas 

 4.5.1  Cinética de consumo de NADPH pela hidroxilase 

Cinquenta microlitros de solução da hidroxilase fúngica parcialmente 

purificada foram misturados a 100 µL de uma mistura contendo a luciferina extraída 

de N. gardneri e NADPH 300 µg mL-1. A ocorrência da reação foi acompanhada pela 

absorbância máxima da amostra em 340 nm, com o auxílio de um espectrofotômetro 

UV-Vis com leitor de placas multiwell. O controle continha os mesmos componentes, 

nas mesmas concentrações, com adição de água pura em lugar fração contendo a 

enzima avaliada. 

 O teste com NADPH foi realizado para verificar seu consumo na suposta, até 

então, primeira etapa do mecanismo da bioluminescência fúngica. A intensidade 

máxima de absorbância da amostra contendo NADPH em meio à hidroxilase e 

luciferina diminuiu (Figura 25), provavelmente, devido ao consumo deste cofator 

durante a reação da enzima com o substrato. O consumo de NADPH é comprovado 

não só pelo fato de sua necessidade no ensaio quimiluminescente do extrato quente 

com o extrato frio, mas também pelos espectros de absorção resultantes. 
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A AMR para a enzima dependente de NAD(P)H possibilitou a determinação 

da constante cinética de pseudoprimeira ordem observada (kobs) da reação, 

determinada através de regressão linear da curva lnAbs340 vs. tempo (Figura 26). O 

valor determinado para kobs foi 2,45.10-4 min-1 (r2 = 0,9944). 

 

 

 

 

Figura 25:  Espectros de absorbância do NADH na presença e ausência de redutase e 
luciferina antes da reação e após 15min de reação. Não houve alteração na amostra 
contendo somente NADH, enquanto que aquela com a mistura reacional teve sua 
absorbância máxima diminuída consideravelmente. 
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 4.5.2  Determinação das massas moleculares da hidroxilase e da luciferase 

Solução contendo a hidroxilase parcialmente purificada (Figura 17) foi 

fracionada por FPLC em uma coluna cromatográfica de exclusão por tamanho 

submetida a uma pressão de 1,5 MPa, sob fluxo de 0,3 mL min-1. O tampão de 

eluição (pH = 7,0) foi preparado com fosfato 50 mM e NaCl 150mM. O mesmo 

procedimento foi feito com solução contendo a luciferase parcialmente pura (Figura 

21, Fração 15), acrescentando DDM às soluções utilizadas até que sua 

concentração final fosse 1 %. 

 

Figura 26: Variação da concentração de NADH com o tempo (lnA340 vs. tempo) na 
presença (Reação) e na ausência (Controle) de H3H e luciferina. A inclinação da curva 
da reação foi determinada através da regressão linear, e representa o kobs da reação. 
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Determinou-se a massa das enzimas com base no volume eluído durante o 

fracionamento de proteínas de tamanho conhecido (Tabela 5), ao fracioná-las pelos 

mesmos métodos e com a mesma coluna. Assim, calcula-se o coeficiente de 

partição para cada proteína (Kav): 

 

 

Onde Ve é o volume de eluição da amostra; Vc, o volume da coluna e V0, o volume 

morto, que corresponde ao volume de eluição do padrão azul de dextrano 2000. 

Uma função linear de Kav versus o logaritmo decimal da massa molecular da 

proteína – log(Mr), tem como coeficiente angular da reta o logaritmo decimal da 

massa molecular da proteína de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Massas moleculares das proteínas utilizadas para construção da curva de 
calibração com o fim de determinar a massa molecular da luciferase fúngica por SEC. 
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As massas moleculares determinadas foram (72 ± 11) kDa e (82 ± 41) kDa 

para a hidroxilase e luciferase, respectivamente. Estes resultados foram importantes 

para a otimização dos processos de purificação das enzimas, pois serviram de 

parâmetro para dimensionar mais objetivamente ultrafiltros para centrífuga a serem 

utilizados no fracionamento dos extratos. 

 

 4.5.3  Determinação da temperatura ótima da luciferase 

Soluções contendo a luciferase foram submetidas ao ensaio 

quimiluminescente em diferentes temperaturas. Inicialmente, as amostras foram 

preparadas a partir da 100 µL da solução enzimática diluída 10x em tampão fosfato, 

pH 8,3. Cada amostra foi incubada na temperatura teste: 20, 30, 40, 50, 60 e 70 oC), 

mantida sob agitação em um Thermomixer da Eppendorf por 10 minutos. Alíquotas 

de 40 µL da amostra teste reagiram com 10 µL de solução de um mimético da 

luciferina fúngica, a 3-hidróxibisnoriangonina, na presença de DDM 0,1 %. 

A 3-hidróxibisnoriangonina é derivada da bisnoriangonina, composto 

precursor da hipidina em uma das vias biossintéticas já ilustradas (Figura 11). Assim 

como a 3-hidróxihispidina é uma alfa-pirona (Figura 27), e reage com a luciferase 

emitindo luz da mesma forma que a luciferina. 
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Em teste mais refinado, a temperatura variou entre 15 e 38 oC, tendo o valor 

da temperatura medido através de um termômetro digital imerso em uma solução 

pura do tampão fosfato utilizado, mas sob condições idênticas às das amostras. Este 

ensaio foi feito em triplicata, e o controle de cada amostra foi preparado substituindo 

a solução enzimática por tampão. A quantidade de luciferase dissolvida foi 

determinada pelo método de Bradford. 

 Maiores atividades relativas da luciferase fúngica são observadas a cerca de 

21 oC (Figura 28).  

 

Figura 27: Comparativo das estruturas da hispidina, da 
bisnoriangonina e de seus derivados hidroxilados. 
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 4.5.4  Determinação do pH ótimo da luciferase 

 Para determinar o pH ótimo da luciferase, ensaios quimiluminescentes foram 

feitos com 10 µL de soluções da enzima pura adicionados a 90 µL da solução 

tampão a ser testada, variando os seguintes tampões e faixas de pH: 

 

 

Figura 28: AMR da luciferase fúngica, frente à mudança de temperatura. O pico da curva (xc) 
refere-se ao valor máximo de AMR da luciferase nas temperaturas sob as quais os ensaios 
foram conduzidos. A maior AMR observada para a luciferase foi a ~20 oC. 
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 A mistura, com volume total de 100 µL, foi incubada por 5 min a 20 oC. Em 

seguida, alíquota de 50 µL da amostra contendo a luciferase, acrescida de 30 µL do 

tampão a ser avaliado e 10 µL de solução do surfactante Triton X-100 0,2 %, reagiu 

com 10 µL de solução de 3-hidróxibisnoriangonina. Os ensaios foram feitos em 

triplicata, e os controles continham todos os componentes das amostras, exceto pela 

luciferase. 

 A luciferase de fungos só apresentou atividade significativa em meios com pH 

entre 6,0 e 9,0. Maiores AMRs para a luciferase fúngica são observadas em pH 

próximo de 8,0 (Figura 29). 

Tabela 6: Tampões utilizados na determinação do pH ótimo da luciferase. 
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 A variação do tipo de tamponante não resultou em diferenças significativas na 

atividade da luciferase (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: AMR da luciferase fúngica, frente à mudança de pH. O pico da curva (xc) 
corresponde ao valor da máxima AMR observada para a luciferase nos deiferentes pHs 
das soluções testes. 
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 4.5.5  Especificidade da luciferase pela 3-hidróxihispidina 

 Ensaios quimiluminescentes (que serão descritos mais detalhadamente no 

item 4.6.3) trouxeram questionamento sobre a especificidade da luciferase fúngica 

pela 3-hidróxihispidina. Em função disto, a fração 15 (Figura 21) contendo a 

luciferase foi tratada com CaCl2(aq) 10 mM. Após incubação (30 min, 4 oC), a mistura 

 

 

Figura 30: Estudo comparativo do efeito de diferentes espécies tamponantes, nas mesmas faixas de 
pH. O comportamento da luciferase variou muito de uma amostra para outra, ainda que dissolvida na 
mesma solução tampão. 
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foi fracionada por centrifugação (30.000 x g, 30 min, 4 oC). O precipitado foi 

dissolvido em tampão de extração e submetido a ensaios quimiluminescentes com 

extratos quentes contendo derivados da 3-hidróxihispidina, obtidos através de 

extratos vegetais  (descritos no item 4.6.3). Não foi constatada atividade relevante 

para a luciferase até que se acrescentasse solução de β-glicosidase à mistura 

(Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.6  Obtenção da luciferina fúngica e de seu precursor 

 4.6.1  Extração da luciferina de fungos bioluminescentes 

Corpos de frutificação da espécie N. gardneri, previamente secos, foram 

congelados em nitrogênio líquido antes de serem triturados. O pó obtido foi 

homogeneizado com agente filtrante: Celite® 545 em proporção 3:2 (m/m) e a 

mistura foi extraída sob alta pressão (1500 psi) e temperatura (80 °C) por 15 min. Os 

 

Figura 31: Ensaio quimiluminescente com solução contendo equisetumpirona em 
adicionada à luciferase parcialmente purificada após precipitação com CaCl2, antes e 
após adição de b-glicosidase. A ocorrência da reação quimiluminescente foi observada 
imediatamente após a adição de b-glicosidase (~600s), sugerindo que a luciferase reagiu 
com a 3-hidróxihispidina produzida pela eliminação dos grupos glicosilados da 
equisetumpirona. 
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extratos foram preparados em um extrator ASE300 Dionex, no qual a fração eluente 

consistia em uma mistura de HCOOH/H2O 0,025 % contendo β-mercaptoetanol 20 

mM ou DTT 5 mM. A solução resultante era reservada para os ensaios 

quimiluminescentes com as enzimas. 

 

 4.6.2  Extratos vegetais como fonte de substrato para a BL fúngica 

Depois de 2015, avanços nas pesquisas sobre a luciferina de fungos 

bioluminescentes levaram o grupo a adotar novas estratégias de obtenção do 

substrato. Com base no trabalho de Veit e colaboradores (1993) utilizou-se  

estróbilos da planta Equisetum hyemale (cavalinha) para obter a 3-hidróxihispidina 

Os estróbilos foram secos, congelados e triturados antes de homogeneizados com o 

solvente na presença de um agente antioxidante adequado: β-mercaptoetanol, 20 

mM ou ditiotreitol (DTT), 5 mM. O sistema foi agitado (600 RPM, 80 oC) por 30 min, 

e, em seguida, submetido à evaporação parcial ou total do solvente – metanol, 

etanol, solução de ácido fórmico 0,025 % ou acetona. Evaporação parcial resultou 

na mistura reservada para ensaios quimiluminescentes. 

 

O extrato metanólico da cavalinha apresentou intensidade de luz emitida 

superior àquela do extrato de cogumelos secos, além de fornecer um dado inédito: o 

extrato contendo a luciferase parcialmente purificada reage diretamente com o 

extrato quente sem a adição de NAD(P)H (Figura 32).  
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Com o intuito de identificar a substância responsável pela reação direta com a 

luciferase, extratos metanólicos da raíz e estróbilos da cavalinha, assim como de 

corpos de frutificação de N. gardneri foram fracionados por HPLC, acoplado a um 

espectrômetro de massas. As amostras coletadas foram misturadas a soluções 

contendo a luciferase parcialmente purificada (Figura 21, Fração 15), 

acompanhando a ocorrência da reação pela intensidade máxima de luz emitida no 

período de 3min (Tabela 7). Os resultados indicam que três substâncias reagem 

com a luciferase: uma delas, a própria luciferina fúngica. As são dois de seus 

derivados: a 3-hidroxihispidina-3’-glicosídeo (Figura 33, equisetumpirona) e a 3-

hidroxihispidina-3’,4’-diglicosídeo (Figura 33, equisetumpirona glicosilada).  

 

Figura 32: Comparação dos extratos metanólicos da cavalinha e do cogumelo (Amostras 
I e II, respectivamente) após sua mistura com uma solução contendo a hidroxilase, a 
luciferase, BSA e NAD(P)H. A amostra III refere-se à reação do extrato da cavalinha com 
a luciferase sem adição da hidroxilase e NAD(P)H. 
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Tabela 7: Compostos obtidos a partir do fracionamento de extratos do estróbilo e da raiz da 
cavalinha. 

 

Figura 33: Representação das estruturas da hispidina e de seus derivados. 
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O extrato metanólico da raiz não apresentou concentração mensurável de 3-

hidroxihispidina, e as demais substâncias estavam presentes em proporções 

análogas àquelas observadas para o extrato do estróbilo (Figura 34). Todos os 

compostos que apresentaram atividade frente às enzimas estavam em quantidades 

significativamente superiores nos estróbilos. Os extratos foram mantidos a ~4 oC 

para inibir a oxidação da luciferina. Desse modo, as soluções permaneceram ativas 

para os ensaios quimiluminescentes por mais de um mês. As amostras com maior 

estabilidade do soluto correspondiam àquelas preparadas em acetona. Portanto, os 

extratos quentes posteriores foram preparados com este solvente e estróbilos de 

cavalinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O

Figura 34:  Cromatograma dos extratos do estróbilo e da raiz da cavalinha. A luciferina 
não estava presente em concentração mensurável pelo equipamento utilizado. As 
demais substâncias, em especial a equisetumpirona glicosilada, estavam em 
concentração significativamente superior no extrato do estróbilo. 
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utros extratos vegetais foram testados em colaboração com o aluno de doutorado 

Marcílio Martins de Moraes, do Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais no 

IQUSP, e com a aluna de doutorado Patrícia Dias Santos, do grupo de pesquisa da 

Prof. Patrícia Sartorelli (UNIFESP-Diadema). Os grupos de pesquisa em produtos 

naturais estavam trabalhando com plantas do gênero Piperaceae (Piper 

tuberculatum, P. nigrum, P. aduncum, P. auritum e P. richardfolium) e da espécie 

Allophylus edulis. Para este projeto era interessante avaliar fontes mais ricas na 

luciferina de fungos, e há relatos sobre a presença da hispidina e seus derivados em 

variadas espécies vegetais (Nguyen, et al. 2014). Logo, o procedimento de extração 

aplicado à E. hyemale foi repetido para estas espécies. As frações solúveis obtidas 

foram submetidas a ensaios quimiluminescentes com dois controles: (i) sem adição 

de substrato (controle negativo) a soluções contendo luciferase e BSA – para manter 

a estabilidade da enzima em solução; (ii) as mesmas soluções misturadas à 3-

hidroxihispidina em vez do extrato vegetal (controle positivo). Ao menos metade das 

plantas utilizadas não apresentou indícios da presença de hispidina ou derivados, 

mas é possível que sua concentração nessas espécies seja insuficiente para 

emissão de luz mensurável. Mesmo os extratos com maiores atividades para a 

luciferina (Figura 35) apresentaram resultados muito aquém daqueles obtidos para a 

cavalinha.  
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 4.6.3  Extração da hispidina de fungos bioluminescentes 

Esta parte foi desenvolvida em colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. 

Yuichi Oba (Universidade de Nagoya, Japão). Cerca de 3,0 g de micélio e 3,0 g de 

corpos de frutificação da espécie N. gardneri, após congelamento em nitrogênio 

líquido, foram triturados e homogeneizados com tampão fosfato 100 mM (pH 7,5), 

contendo EDTA 5 mM e β-mercaptoetanol 20 mM. Adicionalmente, o método de 

extração da luciferina descrito no item 4.6.1 foi usado para obter a hispidina a partir 

de 3,0 g de micélios e 3,1 g de corpos de frutificação do fungo N. gardneri. Os quatro 

extratos foram acidificados com 500 µL de HCl 12 mol L-1, até pH = 3,0. Depois de 

homogeneizadas, as misturas foram centrifugadas (17400 × g, 10 min, 4 oC) e o 

sobrenadante de cada amostra foi extraído duas vezes com 40 mL de acetato de 

Figura 35: Comparativo das AMRs para luciferase frente aos extratos de diferentes 
espécies vegetais. A presença da luciferina nos extratos vegetais é confirmada pela 
observação de luz emitida após a mistura destes com solução contendo a luciferase 
extraída de N. gardneri. 
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etila. O solvente foi, então, evaporado sob pressão reduzida, a 40 oC. O resíduo foi 

dissolvido em 300 µL de acetato de etila para facilitar sua transferência para um 

Eppendorf, onde o solvente foi volatilizado passando um fluxo de N2(g) pela solução. 

A presença de hispidina foi analisada via LC-MS Agilent 6460 Triplo Quadrupolo, em 

modo de ionização positivo. A eluição foi feita com gradiente de lipofilicidade da fase 

móvel, promovido pela variação de 20 a 80 % de acetonitrila em uma mistura desta 

com solução aquosa de ácido fórmico 0,2 %. Os resultados (Tabela 8) sugerem que 

a quantidade de hispidina obtida depende do método de extração e da etapa de 

crecimento do fungo. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 4.7  Estudos mecanísticos do sistema bioluminescente de fungos 

 4.7.1  Investigação do mecanismo da reação luciferina-luciferase 

Elucidada a estrutura da luciferina fúngica (3-hidroxihispidina), trabalhamos 

em colaboração com o grupo de pesquisas do Prof. Yampolsky para elucidar a 

estrutura da oxiluciferina e o mecanismo de emissão de luz. Da parte que coube ao 

projeto aqui discutido foram confirmadas a proposta de Yampolsky (Kaskov et al., 

2017) para a oxiluciferina e verificada a formação da 3-hidróxihispidina a partir da 3-

hidróxibisnoriangonina em meio a extratos de fungos da espécie N. gardneri. 

Tabela 8: Quantificação de hispidina em extratos de fungos 

bioluminescentes da espécie N. gardneri. 
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A obtenção da oxiluciferina in situ foi conseguida através da reação por 15 

minutos da 3-hidróxibisnoriangonina com extrato da luciferase parcialmente 

purificada a partir da precipitação da Fração 14 (Figura 21) com CaCl2. A reação foi 

interrompida com adição de HCl 1,0 M, e os componentes insolúveis foram 

separados por centrifugação antes do fracionamento por cromatografia líquida de 

alta performance (HPLC, Shiumadzu). Análises foram feitas por um espectrômetro 

de massas (MicrOTOF-QII, Bruker Daltonics). Em ensaios subsequentes, a fim de 

contribuir para a proposta da reação luciferina-luciferase em fungos 

bioluminescentes, solução de 3-hidróxibinoriangonina reagiu com extrato de micélios 

de N. gardneri contendo a luciferase na presença de 18O2. As soluções a serem 

utilizadas no experimento foram borbulhadas com N2(g) por alguns minutos, a fim de 

remover 16O2(aq). Em seguida, misturou-se 50 µL da solução de 3-

hidroxibisnoriangonina com 500 µL da solução contendo a luciferase. O volume final 

de 1 mL foi obtido pelo acréscimo da mesma solução tampão utilizada durante a 

extração e separação da enzima. Feito isto, borbulhou-se 18O2 na mistura, da qual 

100 µL foram separados para determinação da intensidade de luz emitida no período 

de 2 h. Neste intervalo de tempo, 200 µL da mistura reacional foram coletados após 

0, 25, 45, 60, 105 e 120 min. Cada alíquota recebeu 200 µL de HCl para interromper 

a reação. Sólidos foram removidos por com auxílio de um ultrafiltro com corte de 

peso molecular 3000 Da. A fração solúvel passou por fracionamento e análise em 

um HPLC-PDA-ESI-MS. Os resultados (Figura 36) evidenciaram a presença de 3-

hidróxihispidina na solução. Os espectros de massa indicaram que a oxidação da 3-

hidróxibisnoriangonina produz um composto cuja massa difere daquela da luciferina 

em 12 unidades átomos de carbono. 
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 A detecção de 3-hidróxihispidina na reação com 18O2, aponta para sua 

formação in situ. Curiosamente, Nambudiri e colaboradores (1974) descreveram a 

produção de hispidina in vitro via hidroxilação da bisnoriangonina, catalisada por 

extrato micelial de Polyporus hispidus (Figura 11). Além disso, Kaskova e 

colaboradores (2017) notaram que a oxiluciferina se decompõe em ácido cafeico e 

ácido pirúvico. Por isso, 20 µL do extrato frio (Figura 14, Fração 1) de fungos da 

espécie N. gardineri foram acrescentados às seguintes soluções: 40 µL de tampão 

Figura 36: Absorbância máxima em 375 nm (A375nm) observada para a reação enzimática 
e para a oxiluciferina sintética (A) e seus respectivos espectros de massas (B). Fonte: 
Kaskov et al., 2017. A compatibilidade entre os espectros de absorbância observados em 
12.2 min para as soluções analisadas sugerem que a estrutura da oxiluciferina corresponde 
àquela sintetizada pelo grupo do Professor Yampolsky, sendo gerada pela eliminação de um 
carbono da molécula de 3-hidróxi-hispidina. Esta hipótese é reforçada pela correspondência 
entre os espectros bio e quimiluminescente das mesmas soluções, conforme discutido por 
Kaskov et al., 2017.  
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de extração, 10 µL de ácido cafeico 40 mM, 5 µL de malonil co-A 20 mM, 10 µL de 

ATP 10 mM. A reação foi iniciada com acréscimo de 50 µL de NADPH 1 mg mL-1, e 

acompanhada pela emissão de luz registrada em um luminômetro Sirius da Berthold. 

 A observação de crescente intensidade de luz emitida pela reação (Figura 37) 

comprovou a presença de 3-hidróxihispidina na solução, possível somente se 

houvesse hispidina no sistema. Sua formação, provavelmente, foi viabilizada pela 

conversão do ácido cafeico em cafeil-CoA, e é forte indício de que fungos 

bioluminescentes produzem hispidina através da mesma via biossintética observada 

para fungos que não emitem luz visível. Presume-se que ATP e Malonil-CoA 

atuaram na produção da hispidina. Esta sofreu hidroxilação catalisada pela 

hidroxilase dependente de NADH, após adição do extrato micelial de N. gardneri. 

 

 

Figura 37: Intensidade relativa da luz emitida na ausência (Controle) e 
presença (Reação) de ATP e NADH. 
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 5  DISCUSSÃO 

 Ao longo dos três primeiros anos deste projeto de doutorado, os esforços 

foram focados na purificação das enzimas consideradas essenciais ao sistema 

bioluminescente de fungos. Nesse sentido, as primeiras extrações foram feitas com 

base em trabalhos anteriores (Oliveira & Stevani, 2009). A escolha do inibidor de 

protease mais adequado, sem o conhecimento da estrutura das enzimas de 

interesse, demandaria muito investimento de tempo e dinheiro, que poderia ser 

evitado por abordagens de estratégias mais eficientes de purificação. Por isso, 

optou-se pelo uso de um coquetel de inibidores de proteases, até que o processo de 

purificação das enzimas estivesse bem estabelecido. Além disso, a fim de mitigar a 

possível ação de proteases contendo cátions metálicos como cofatores, adicionou-

se aos tampões utilizados EDTA 15 mM. 

 A princípio as culturas de N. gardneri eram preparadas em meio líquido, e as 

quantidades de extrato frio obtido a partir delas era suficiente para ensaios iniciais. 

Contudo, diluições decorrentes do aumento de etapas na separação das enzimas 

demandaram aumento da quantidade de material de partida. O uso de membranas 

de diálise aderidas ao meio antes da inoculação da cultura facilitou a remoção dos 

micélios sem induzir a lise das células antes da adição do tampão de extração, 

minimizando as perdas de material proteico. Os resultados obtidos nas primeiras 

extrações mostraram aumento da AMR no decorrer do fracionamento do extrato 

enzimático, indicaram aumento do rendimento da purificação. Porém, as soluções 

mais puras obtidas tinham volume máximo de 2,0 mL: muito inferior ao necessário 

para ensaios mais reprodutivos a partir do mesmo extrato. Algumas alterações e 
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adaptações no procedimento trouxeram melhorias: o uso de glicerol e DDM, por 

exemplo, mas os avanços foram tímidos. A luciferase, em especial, por se uma 

enzima de membrana, apresentou maiores dificuldades de obtenção: perdia 

atividade rapidamente, após ser removida de seu ambiente hidrofóbico. Era comum 

a acentuada diminuição da intensidade de luz emitida por amostras oriundas do 

extrato ao longo do processo, ainda que as soluções fossem mantidas a baixas 

temperaturas. Outro contratempo proveniente da hidrofobicidade da luciferase era o 

fracionamento por cromatografias: soluções concentradas de DDM provocavam 

perda de atividade enzimática, mas aquelas com baixo teor de surfactante não eram 

capazes de dissolver o precipitado contendo o material de membrana, 

impossibilitando a separação da mistura por cromatografia. DDM nas proporções 

entre 1 e 2 % (m/v) mostrou maior eficiência. Mesmo assim, pouco tempo após a 

adição de detergente à amostra, a AMR para a luciferase diminuía rapidamente. Isto 

limitou a quantidade de ensaios possíveis a partir de uma mesma amostra, mesmo 

recorrendo à diminuição de temperatura. 

Mesmo sem as enzimas puras prosseguiu-se com tentativas de 

caracterização do que se pensava ser a redutase fúngica, avaliando a velocidade de 

consumo do cofator NADPH. Se considerarmos a hipótese de que a redução da 

luciferina fúngica seria a etapa rápida do processo as cinéticas de pseudoprimeira 

ordem forneceram um valor baixo e pouco coerente de kobs. 

A determinação das massas moleculares da hidroxilase e da luciferase 

contribuiíu para a otimização dos processos de purificação destas enzimas, pois 

serviram de parâmetro para dimensionar mais objetivamente ultrafiltros para 

centrífuga a serem utilizados no fracionamento dos extratos. Contudo, após 
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publicação do trabalho de Purtov e colaboradores (2015) não foram realizados 

outros ensaios com a hidroxilase, e os valores encontrados foram colocados em 

cheque. De acordo com os pesquisadores, as massas dessas proteínas são 

inferiores aos valores mencionados na descrição dos resultados. Isto não descarta a 

possibilidade de haver aglomerados (dímeros, por exemplo) contendo a enzima 

ainda em sua forma ativa, só confirma que a solução obtida era impura. 

 As condições de temperatura e pH ótimos da luciferase fúngica independe do 

meio tamponante. A luciferase de fungos só apresentou atividade em meios com pH 

entre 6,0 e 9,0. Isto era esperado, visto que em extremos de pH eleva-se a 

probabilidade de desnaturação irreversível das enzimas. É interessante notar que o 

pH da solução eluente da coluna de afinidade utilizada na separação da luciferase 

fúngica é próximo ao valor encontrado para seu pH ótimo. Ao mesmo tempo, a 

enzima não perde afinidade pela fase estacionário em solução neutra (usada 

durante a lavagem da coluna). Então, é possível que a conformação da luciferase 

seja alterada pelo aumento de pH, possibilitando a sua ligação com a luciferina. 

Contudo, os resultados obtidos até agora não são suficientes para compreensão 

desta relação. 

Resultados mais satisfatórios vieram após 2015, quando Purtov e 

colaboradores publicaram um artigo descrevendo a estrutura da luciferina fúngica. O 

aumento do rendimento na extração e separação da luciferase decorrente da 

hidratação dos micélios permitiu extratos mais puros e concentrados da luciferase. 

Ademais, a descoberta de uma fonte mais rica de substrato (a cavalinha) garantiu a 

observação expressiva intensidade de luz emitida, mesmo em soluções mais 

diluídas da enzima de interesse. Dessa maneira, a separação da luciferase por 
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cromatografias de afinidade e de exclusão por tamanho foram possíveis. 

A ocorrência da reação quimiluminescente do extrato da cavalinha com a 

luciferase fúngica sem a necessidade da hidroxilase ou do NADPH minimizou a 

quantidade de material necessário para os ensaios. Além disso, o tempo despendido 

(48 h) na obtenção de soluções parcialmente puras foi reduzido pela metade. Esta 

descoberta, somada à presença da hispidina e da luciferina em fungos não 

bioluminescentes (Nambudiri et al., 1974; Purtov et al., 2015) sugerem que a 

hidroxilase não faz parte do sistema bioluminescente de fungos, embora seja 

essencial para a formação da 3-hidróxihispidina. Portanto, a purifiação desta enzima 

foi deixada em segundo plano, priorizando estudos sobre a luciferase e sua 

interação com a luciferina. O extrato quente da cavalinha tinha maior quantidade de 

substrato em relação aos corpos de frutificação, pois os derivados da hispidina eram 

convertidos em luciferina pela remoção dos grupos glicosídeos. As evidências de tal 

fenômeno estão descritas no item 4.7.1, Figura 37. Folhas de outras espécies 

vegetais extraídas não apresentaram o mesmo teor de 3-hidróxihispidina. Assim 

como ocorre para o gênero Equisetum, é provável que nas demais plantas a 

hispidina e seus derivados se concentrem mais em um tecido específico. Contudo, 

seria necessário conduzir ensaios quimiluminescentes com extratos de diferentes 

partes das plantas, o que não foi o foco deste trabalho.  

 A despeito das dificuldades em isolar a hidroxilase e luciferase fúngicas, 

estudos feitos em 2016 contribuíram para os avanços na elucidação do mecanismo 

da BL de fungos. A emissão de luz oriunda da oxidação enzimática da 3-

hidróxibisnoriangonina e a detecção da 3-hidróxihispidina nas soluções submetidas 

aos ensaios com 18O2, apontam para a formação in situ da luciferina fúngica. A 
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reação com oxigênio molecular junto à diferença de massa entre a luciferina e 

oxiluciferina (12 u) são coerentes com a proposta de descarboxilação de um 

intermediário na reação bioluminescente. Este mecanismo era esperado, haja vista 

as reações descritas para outros sistemas bioluminescentes. Além do mais, a 

indução in vitro da síntese de hispidina a partir de ácido cafeico com soluções 

contendo ATP, NADH e malonil-CoA demonstrou que a luciferina é reciclada no 

sistema bioluminescente de fungos, fomentando a emissão contínua de luz. Este 

dado vai ao encontro dos estudos Kaskova et al. (2017), que detectaram hidrólise da 

oxiluciferina, originando ácido cafeico e ácido pirúvico. 
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 6  CONCLUSÃO 

 Diferente do que se acreditou por décadas, o sistema bioluminescente de 

fungos não é análogo ao de bactérias. A reação bioluminescente, nestes 

organismos, independe de uma redutase, e a hidroxilase fúngica não atua na reação 

quimiluminescente. Assim, o que era tido como a primeira etapa do mecanismo 

investigado é somente uma das fases da biossíntese da luciferina fúngica. A 

reprodução de resultados que sugeriam a hipótese de um mecanismo dependente 

de uma redutase (2009) levou o grupo a prosseguir com inúmeras tentativas de 

purificação desta enzima, sem sucesso. Além do mais, a proposta de um mecanismo 

não enzimático (Shimomura, 2006) não foi convincente, pois os estudos foram feitos 

em meio fortemente oxidante e não havia evidências de que o Panal era a luciferina 

de fungos. 

 O fato da luciferase ser uma enzima de membrana dificultou ainda mais sua 

obtenção na forma ativa. A ausência de dados sobre transcriptomas e genomas 

limitou os estudos para clonagem dos genes: uma das pesquisas do grupo, 

conduzida pelo aluno Hans Waldenmaier (Waldenmaier, 2016). O trabalho de 

Waldenmaier foi feito em paralelo com este, a fim de potencializar os rendimentos da 

separação da luciferase. O que não ocorreu, apesar dos esforços. Ainda assim, 

houve progressos na obtenção da luciferase em maiores concentrações, o que 

possibilitou alguns ensaios para sua caracterização e os experimentos que 

contribuíram para a elucidação do mecanismo da BL fúngica. O mecanismo 

proposto indica que a luciferase fúngica é uma oxigenase, assim como as 

luciferases de vários outros sistemas bioluminescentes. Ainda não há evidências de 
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que ela depende de um cofator. Logo, é possível que seu sítio ativo possua resíduos 

de aminácidos aromáticos, conforme discutido no item 1.4 para oxigenases 

independentes de cofator.  

 A oxidação da luciferina é favorecida em ambiente hidrofóbico e alcalino e a 

liberação de ácido cafeico decorrente da descarboxilação da oxiluciferina, permite a 

reciclagem da hispidina. Isto esclarece a razão pela qual fungos emitem luz 

constantemente. Adicionalmente, o mecanismo proposto por Kaskova et al. (2017) 

não afeta negativamente a respiração celular. Ao contrário, além da função 

ecológica de atrair dispersores de esporos, a produção de oxiluciferina pode 

contribuir para a proteção contra EROs. 

 A melhor compreensão da BL fúngica favorece o desenvolvimento de novas 

aplicações de sistemas bioluminescentes a diversos fins. A alta sensibilidade de 

análises por QL, associada ao sistema bioluminescente de fungos pode ampliar as 

pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, dada a importância de micro-

organismos saprófitos para a agricultura e a indústria alimentícia. Além do mais, 

sabendo que a hispidina está presente em plantas e fungos, é possível o 

desdobramento de novos projetos voltados para estudos mecanísticos destes 

organismos. 

 Apesar dos poucos avanços relativos ao processo de purificação das 

enzimas, este projeto trouxe informações de extrema relevância para a 

compreensão do sistema bioluminescente de fungos. 
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