
 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Química 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

 

 

“Relação estrutura-função de uma -glucosidase estimulada por 

glicose e xilose do fungo termófilo Humicola insolens:  

estudos de evolução dirigida” 

 

 

 

 

 

Luana Parras Meleiro 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da USP, como parte das exigências 

para a obtenção do título de Doutor em 

Ciências, Área: Química.  

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2017 



 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Química 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

 

 

“Relação estrutura-função de uma -glucosidase estimulada por 

glicose e xilose do fungo termófilo Humicola insolens:  

estudos de evolução dirigida” 

 

 

 

 

Luana Parras Meleiro 

Orientadora: Profa. Dra. Rosa dos Prazeres Melo Furriel 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da USP, como parte das exigências 

para a obtenção do título de Doutor em 

Ciências, Área: Química.  

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2017 



 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meleiro, Luana Parras 

Relação estrutura-função de uma -glucosidase estimulada por 

glicose e xilose do fungo termófilo Humicola insolens: estudos de 

evolução dirigida. Ribeirão Preto, 2017. 

307 p. : il. ; 30cm 

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: 

Química. 

Orientadora: Furriel, Rosa dos Prazeres Melo. 

1. Humicola insolens. 2. Glicosilação. 3. Termoestabilidade 

4. Transglicosilação   5. Estimulação por glicose e xilose 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Luana Parras Meleiro 

 

Relação estrutura-função de uma -glucosidase estimulada por glicose e xilose do 

fungo termófilo Humicola insolens: estudos de evolução dirigida 

 

Tese apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da USP, como parte das exigências 

para a obtenção do título de Doutor em 

Ciências, Área: Química.  

 

Aprovado em: ___/___/___ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof/a. Dr/a. _________________________________________________________ 

Instituição __________________________  Assinatura _______________________ 

 

Prof/a. Dr/a. _________________________________________________________ 

Instituição __________________________  Assinatura _______________________ 

 

Prof/a. Dr/a. _________________________________________________________ 

Instituição __________________________  Assinatura _______________________ 

 

Prof/a. Dr/a. _________________________________________________________ 

Instituição __________________________  Assinatura _______________________ 

 

Prof/a. Dr/a. _________________________________________________________ 

Instituição __________________________  Assinatura _______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Lucia 
e Eduardo, pelo amor incondicional, 
apoio, dedicação e incentivo. Para vocês 
dedicarei sempre as minhas maiores 
conquistas. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Após cinco longos anos de doutorado direto, espero ser capaz de agradecer a 

todos que de alguma maneira contribuíram para que esse trabalho fosse concluído, 

em especial: 

- À minha orientadora, amiga e madrinha, Prof. Rosa dos Prazeres Melo Furriel, 

pelo incentivo, confiança e por todo conhecimento transmitido. Obrigada por acreditar 

no meu trabalho. Você é responsável pelo início da minha carreira profissional e por 

despertar em mim a minha paixão pela pesquisa.  

- Aos meus pais, Lucia e Eduardo, e ao meu irmão Leandro, por todo apoio, 

amor, carinho e dedicação.  Vocês são meu espelho! Amo vocês! 

- Ao meu marido, José Cristiano, por apoiar e incentivar todos os meus sonhos. 

Obrigada por tudo! Eu amo você! 

- Aos meus sobrinhos Helena e Eduardo, que mesmo tão pequenininhos me 

dão forças para seguir os meus sonhos. 

- Ao Prof. Dr. João Atílio Jorge, pelo apoio científico e por ser espelho para nós, 

alunos. 

- Ao Prof. Dr. Richard John Ward, co-orientador “extraoficial”, por todo apoio 

científico, principalmente na parte estrutural, e toda confiança depositada em mim.  

- Ao meu colega de laboratório Flávio Henrique Moreira de Souza que muito 

me ajudou e ensinou nos primeiros anos de laboratório. Embora eu tenha sido apenas 

sua “segunda” melhor IC, você foi meu primeiro companheiro de bancadas! 

- À minha amiga Raquel Fonseca Maldonado, dona de uma mão “mágica”, pela 

amizade tão verdadeira e por todo incentivo durante a realização desse trabalho. 

Obrigada por acreditar em mim.  

- À minha prima Juliana Sanchez Alponti, pelo apoio, amizade e pelas inúmeras 

discussões de resultado via mensagens de voz.  

- À minha amiga-irmã Rogeria, pelo carinho, amizade e por todo apoio 

emocional. Obrigada por ser tão presente mesmo tão longe. 

- À minha irmã adotiva, Rejane, pelo carinho e amizade. 

- Aos meus amigos de laboratório Sibeli, Daniella, José Carlos, Ana Lucia, 

Douglas, Sandra, Priscilla e Marcela por todas as ajudas e por tornar meus dias mais 

alegres. A nossa convivência foi a melhor possível. 



 

- Aos colegas do laboratório do Prof. Dr. Richard John Ward: Lara, Luana, 

Carla, Matheus, Maria Eugênia e Gustavo pelo compartilhamento de equipamentos e 

dúvidas experimentais. 

- Ao Prof. Dr. Luis Alberto Beraldo de Moraes e ao técnico Eduardo pela ajuda 

com as análises por espectrometria de massas. 

- À Prof. Dra. Adalgisa Rodrigues de Andrade e aos colegas do seu laboratório 

pela ajuda com as análises por HPLC e IC. 

- À Prof. Dra. Carmen Lúcia Cardoso e especialmente à sua aluna Adriana pela 

ajuda com as análises e quantificação dos produtos de reação por espectrometria de 

massas. 

- À Adriana Aparecida Marques do Núcleo de Serviços em biotecnologia do 

Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP–USP, Ribeirão Preto) pelas inúmeras análises de sequenciamento de 

DNA. 

- Aos técnicos Nilton, Janaína e André pelo suporte técnico. 

- Aos funcionários da FFCLRP. 

- À FAPESP, Capes e CNPq pelo auxílio financeiro. 

 

Por fim, agradeço a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para a 

realização desta tese.  

 

A todos meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Caso 

contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente 

desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas”  

 

Steve Jobs 



 

RESUMO 

 

 

Um dos pré-requisitos para a produção economicamente viável de etanol a partir da 
biomassa lignocelulósica é o desenvolvimento de processos eficientes e baratos de 
hidrólise enzimática de celulose e hemicelulose. As enzimas respondem por altas 
percentagens dos custos de hidrólise, pois é necessário utilizar altas cargas 
enzimáticas para obter rendimentos aceitáveis devido à inibição das enzimas 
lignocelulolíticas pelos produtos, que se intensifica com o uso de altas concentrações 
iniciais de biomassa. Uma das estratégias para melhorar a eficiência e diminuir os 
custos da hidrólise é a identificação de enzimas mais eficientes, com grande atenção 
para aquelas tolerantes e/ou estimuladas pelos produtos de reação. Nesse contexto, 
a engenharia de proteínas é uma poderosa ferramenta para o melhoramento e o 
entendimento da relação estrutura-função destas enzimas. O presente trabalho visou 
avaliar o efeito da glicosilação sobre as características bioquímicas de uma β-
glucosidase estimulada por glicose e xilose de Humicola insolens, comparando a 
enzima nativa e as enzimas recombinantes, expressas em Escherichia coli (Bglhi) e 
Pichia pastoris (BglhiPp), além de estudar a relação estrutura-função por meio de 
técnicas de evolução dirigida objetivando o entendimento dos mecanismos envolvidos 
na estimulação da enzima pelos monossacarídeos. Com relação à glicosilação, a 
expressão e caracterização da BglhiPp permitiu avaliar que as principais 
características influenciadas por diferentes conteúdos de carboidratos na enzima 
foram a temperatura ótima e a termoestabilidade. Já o estudo de evolução dirigida 
culminou na geração de 4 mutantes com padrão de estimulação por glicose e xilose 
diferentes da Bglhi (utilizada como controle). Todos os mutantes contêm uma das 
duas substituições (D237V e N235S) agrupadas ao redor dos subsítios de ligação da 
aglicona (+1 e +2).  Os dados cinéticos e de transglicosilação permitiram sugerir que 
o mecanismo de estimulação destas enzimas envolve interações alostéricas, 
modulação das rotas de hidrólise e transglicosilação e competição entre substrato e 
monossacarídeos pela ligação aos subsítios do sítio ativo. A mutação D237V 
(presente nos mutantes 4-12D e 5-7H) favoreceu a rota de hidrólise em detrimento à 
de transglicosilação e a atividade pNP-glucosidásica, mas não a celobiásica, foi 
estimulada por xilose. A substituição N235S (presente nos mutantes 1-6D e 5-7C) 
aboliu a preferência por hidrólise ou transglicosilação e a atividade celobiásica, mas 
não a pNP-glucosidásica, foi fortemente inibida por xilose. Além disso, ambas as 
mutações diminuíram a tolerância das enzimas pelos monossacarídeos. Estes 
resultados mostraram que a modulação fina da atividade da Bglhi e das enzimas dos 
mutantes por glicose e/ou xilose é regulada pelas afinidades relativas dos subsítios 
da glicona e da aglicona pelos substratos e pelos monossacarídeos livres. As 
mudanças na topologia e nas propriedades físico-químicas dos subsítios +1 e +2 da 
aglicona foi proposta por racionalizar os dados cinéticos e de transglicosilação.  
 

 

Palavras-chave: Humicola insolens; glicosilação; termoestabilidade; 
transglicosilação; estimulação por glicose e xilose 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

One of the prerequisites for the economically viable production of ethanol from the 
lignocellulosic biomass is the development of efficient and inexpensive processes of 
enzymatic hydrolysis of cellulose and hemicellulose. The enzymes are responsible for 
high percentages of hydrolysis costs, since it is necessary to use high enzymatic loads 
for acceptable yields due to inhibition of lignocellulolitic enzymes by products, which is 
intensified by the use of high initial concentrations of biomass. One of the strategies to 
improve efficiency and decrease the costs of hydrolysis is the identification of more 
efficient enzymes with great attention to those that are tolerant and/or stimulated by 
the reaction products. In this context, protein engineering is a powerful tool for the 
improvement and understanding of the structure-function relationship of these 
enzymes. The present work aimed to evaluate the effect of glycosylation on the 
biochemical characteristics of glucose and xylose-stimulated β-glucosidase from 
Humicola insolens, comparing the native enzyme and the recombinant enzymes 
expressed in Escherichia coli (Bglhi) and Pichia pastoris (BglhiPp) and study the 
structure-function relationship through directed evolution techniques aiming the 
understanding of the mechanisms involved in the stimulation of the enzyme by the 
monosaccharides. With regard to glycosylation, the expression and characterization of 
BglhiPp allowed to evaluate that the main characteristics influenced by different 
carbohydrate contents in the enzyme were optimum temperature and thermostability. 
The study of directed evolution culminated in the generation of 4 mutants with pattern 
of stimulation by glucose and xylose different from Bglhi (used as control). All mutants 
contain one of the two substitutions (D237V and N235S) grouped around the aglycone 
binding sites (+1 and +2). The kinetic and transglycosylation data allowed us to suggest 
that the mechanism of stimulation of these enzymes involves allosteric interactions, 
modulation of the hydrolysis and transglycosylation routes, and competition between 
substrate and monosaccharides by binding to the subsites in active site. The mutation 
D237V (present in mutants 4-12D and 5-7H) favored the hydrolysis route over that of 
transglycosylation and pNP-glucosidase activity, but not cellobiase activity, was 
stimulated by xylose. The substitution N235S (present in mutants 1-6D and 5-7C) 
abolished the preference for hydrolysis or transglycosylation and cellobiase activity, 
but not pNP-glucosidase activity, was strongly inhibited by xylose. In addition, both 
mutations decreased the tolerance of the enzymes by the monosaccharides. These 
results showed that fine modulation of Bglhi and mutant enzymes activities by glucose 
and/or xylose is regulated by the relative affinities of the glycone and aglycone subsites 
for the substrates and the free monosaccharides. The changes in the topology and 
physicochemical properties of the +1/+2 aglycone sites of the mutants have been 
proposed to rationalize the kinetic and transglycosylation data. 

 

 

Keywords: Humicola insolens; glycosylation; thermostability; transglycosylation; 
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Meio HDM seletivo: meio de cultura constituído de triptona 15 g L-1 e extrato de 
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20 mmol L-1 

Meio YPD líquido: meio de cultura líquido constituído de extrato de levedura 10 g      
L-1, peptona 20 g L-1 e glicose 20 g L-1 
Meio YPD sólido: meio de cultura sólido constituído de extrato de levedura 10 g L-1, 
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MS: espectrometria de massas 
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nH: coeficiente de Hill 
PAGE: Eletroforese em gel de poliacrilamida 
pNP-: íon p-nitrofenolato 
pNP-Gal: p-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo  
pNP-Glc: p-nitrofenil-β-D-glucopiranosídeo  
pNP-Xil: p-nitrofenil-β-D-xilanopiranosídeo  
S: soforose 
SC: sítio catalítico  
SDS: Dodecil sulfato de sódio 
SG2: mistura equimolar de soforose e celobiose 
SM: sítios moduladores 
SMC: sítios múltiplos de clonagem 
Tampão A: Hepes 50 mmol L-1, pH 8,0, contendo NaCl 500 mmol L-1  



 

Tampão mutagênico: tampão constituído de MgCl2 70 mmol L-1, KCl 500 mmol L-1, 
Tris-HCl 100 mmol L-1, pH=8,3, e gelatina 0,1% (m/v) 
Tampão TBE 1X: Tris 89 mmol L-1, ácido bórico 89 mmol L-1 e EDTA 2 mmol L-1, pH 
8,0 
Tris: Tris(hidroximetil)aminometano 
UFC: unidades formadoras de colônias 
Vmax: velocidade máxima 
X1: xilose 
X2: xilobiose 
YNB: base nitrogenada para leveduras sem aminoácidos e sulfato de amônio 
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1.1 Celulose 

 

 

A celulose é o principal componente da parede celular vegetal, representando 

cerca de 40-50% da sua constituição. Além disso, é a biomassa mais abundante do 

planeta, representando uma valiosa fonte renovável de carbono que pode ser utilizada 

na produção de diversos produtos químicos tais como diferentes açúcares, ácidos 

orgânicos, solventes, tensoativos, adesivos, corantes, produtos farmacêuticos e 

também o chamado etanol de segunda geração (KENNES et al., 2016; TEUGJAS; 

VÄLJAMÄE, 2013; YANG, S. et al., 2013; GUSAKOV et al., 2007; REDDY; YANG, 

2005). No caso particular da produção de etanol, materiais lignocelulósicos têm sido 

considerados promissores como matéria prima devido à sua abundância, baixo custo, 

e enorme disponibilidade potencial, e seu uso pode baratear substancialmente o custo 

do produto final, além de não competir com o suprimento básico de alimentos (GUPTA 

et al., 2016; KENNES et al., 2016; SINGHANIA et al., 2013; UJU et al., 2013; CHU et 

al., 2012; UCHIMA et al., 2011; ARO et al., 2005; LYND et al., 2002; BHAT; BHAT, 

1997;  SZCZODRAK; FIEDUREK, 1996; RYU; MANDELS, 1980). Por outro lado, além 

do etanol ser um combustível renovável, seu uso em substituição aos combustíveis 

fósseis resulta numa menor emissão de CO2 para a atmosfera (FARRELL et al., 2006). 

Quimicamente a celulose consiste de um homopolissacarídeo linear com 9.000-

10.000 unidades de D-glicose (IQBAL; KYAZZE; KESHAVARZ, 2013), unidas entre si 

por ligações O-glicosídicas do tipo β-1,4 (Fig. 1). Sua conformação mais estável é a 

forma estendida, devido à configuração β das ligações entre as moléculas de glicose, 

originando cadeias longas e retas. Nestas cadeias, cada resíduo de glicose apresenta 

uma rotação de 180˚ em relação aos seus vizinhos. Desta forma, a unidade básica 

repetitiva da molécula, a celobiose, é constituída por duas moléculas de glicose unidas 

por ligação β-1,4, com um ângulo de rotação de 180˚ uma em relação à outra 

(KUMAR; SINGH; SINGH, 2008; BÉGUIN; AUBERT, 1994). Diversas cadeias 

celulósicas, alinhadas lado a lado, originam fibras supramoleculares cristalinas de alta 

resistência tensional, embora estejam também presentes algumas regiões amorfas 

(HARRIS; DEBOLT, 2010; KUMAR; SINGH; SINGH, 2008).  
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n 

Figura 1 - Estrutura química da celulose 

 

 

Nos vegetais, a celulose é determinante para a arquitetura da parede celular. 

Moléculas lineares de celulose, paralelas entre si, se unem em feixes formando as 

microfibrilas. As microfibrilas por sua vez, enrolam-se umas sobre as outras para 

formar as fibrilas de celulose (Fig. 2). Essas fibrilas, com diferentes tamanhos, formam 

um sistema entrelaçado, embebido por uma matriz amorfa, formada de 

polissacarídeos não celulósicos, tais como, hemicelulose, pectinas e ligninas. Esse 

arranjo é conhecido como “estrutura lignocelulósica”.  Na sua forma natural, os 

materiais lignocelulósicos são recalcitrantes, ou seja, pouco reativos e altamente 

resistentes à hidrólise (GUPTA et al., 2016; UJU et al., 2013; KUMAR; SINGH; SINGH, 

2008; LYND et al., 2002). 

Muito embora a hidrólise da celulose possa ser realizada por métodos físico-

químicos, o consumo elevado de energia e o uso de reagentes químicos em grande 

quantidade podem afetar negativamente a viabilidade econômica e a 

biocompatibilidade do processo (KUMAR; SINGH; SINGH, 2008). Desta forma, existe 

um interesse crescente no desenvolvimento de processos eficientes de hidrólise 

enzimática (ou “sacarificação”) da celulose.  
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Figura 2 - Disposição da celulose na parede celular vegetal  

 

 

No Brasil, há um grande interesse no aproveitamento de resíduos 

lignocelulósicos. Os dados da safra 2015/2016 apontam para um processamento de 

617,65 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país (UNICA, 

2016), e estima-se que para cada tonelada de cana-de-açúcar processada, são 

gerados cerca de 140 kg de palha e 140 kg de bagaço em base seca (SANTOS, F. A. 

et al., 2012). Grande parte do bagaço de cana-de-açúcar produzido, principalmente 

no estado de São Paulo, é queimado para a geração de energia elétrica, enquanto 

vários outros resíduos representam um problema ambiental, dado o grande volume 

produzido (GIESE et al., 2013). Como alternativa ao destino atualmente dado aos 

resíduos lignocelulósicos, estes poderiam ser gerenciados de forma que benefícios 

interessantes pudessem ser atingidos tanto do ponto de vista ambiental quanto 

econômico, via hidrólise da celulose a glicose, seguida de fermentação 

(COLABARDINI et al., 2014; UJU et al., 2013; UCHIMA et al., 2011). 
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1.2 Sacarificação da celulose 

 

 

Na natureza, a conversão da celulose a glicose envolve a ação simultânea de 

enzimas produzidas por uma variedade de microrganismos, como fungos e bactérias, 

aeróbicos e anaeróbicos, mesófilos e termófilos (BHAT; BHAT, 1997). Alguns 

microrganismos produzem um conjunto de enzimas capaz de catalisar a degradação 

da celulose, denominado “sistema enzimático celulolítico” ou “complexo celulolítico” 

(KARBOUNE; GERAERT; KERMASHA, 2008; WARREN, 1996). No modelo clássico 

para hidrólise enzimática da celulose, as principais enzimas envolvidas na degradação 

são as endoglucanases (endo-1,4-β-glucosidases: EG; EC 3.2.1.4), as exo-

glucanases ou celobiohidrolases (exo-1,4-β-glucosidases; CBH; EC 3.2.1.91) e as β-

glucosidases (EC 3.2.1.21). As endoglucanases atuam ao acaso sobre o polímero, 

sobretudo sobre regiões de baixa cristalinidade, liberando principalmente 

oligossacarídeos, além de celobiose e glicose. Já as celobiohidrolases atuam nas 

regiões cristalinas da celulose, clivando as ligações glicosídicas a partir das 

extremidades da molécula e liberando unidades de glicose e celobiose. As 

celobiohidrolases são classificadas em CBH1 (atuam nos extremos redutores da 

molécula) e CBH2 (atuam nos terminais não redutores). Por fim, as β-glucosidases 

clivam celoligossacarídeos curtos e celobiose a glicose (GUPTA et al., 2016; SINGH; 

VERMA; KUMAR, 2016; DIMAROGONA; TOPAKAS; CHRISTAKOPOULOS, 2012; 

HORN et al., 2012; ZHANG; HIMMEL; MIELENZ, 2006; OGEL et al., 2001; BHAT; 

BHAT, 1997). Individualmente, as enzimas do complexo celulolítico não são capazes 

de catalisar uma hidrólise eficiente da celulose, o que requer a ação sinérgica de endo 

e exoglucanases e β-glucosidases (LYND et al., 2002). A Figura 3 é uma 

representação esquemática da ação enzimática de cada classe de enzimas. 
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Figura 3 - Representação esquemática da visão clássica da ação catalítica do 

complexo celulolítico sobre a celulose 

A figura foi adaptada de Perez et al. (2002). 

 

 

Recentemente, esse modelo clássico foi revisto e a participação de certas 

oxidases no processo de hidrólise da celulose, denominadas monooxigenases líticas 

de polissacarídeos (LPMOs), foi demonstrada. Essas enzimas clivam ligações 

glicosídicas internas das cadeias celulósicas que se encontram empacotadas nas 

regiões cristalinas, potencializando a ação das celobiohidrolases (FRANDSEN et al., 

2016; BEY et al., 2013; SORENSEN et al., 2013; WESTERENG et al., 2013; 

DIMAROGONA; TOPAKAS; CHRISTAKOPOULOS, 2012). Além dessas enzimas, 

algumas proteínas sem ação enzimática, tais como a solenina, parecem auxiliar o 

processo ao promover a desorganização (amorfogênese) do substrato, facilitando o 

acesso das enzimas às cadeias celulósicas (GUPTA et al., 2016; BUBNER; PLANCK; 

NIDETZKY, 2013; WILSON, 2012). Uma representação esquemática da ação de 

todas as enzimas (hidrolíticas e não-hidrolíticas) envolvidas na degradação da 

celulose pode ser observada na Figura 4: 

 



Capítulo 1 

  

31       

 

Figura 4 – Representação esquemática da visão atual da ação de enzimas 

hidrolíticas e não-hidrolíticas sobre a celulose 

EG, endoglucanases; CBH, celobiohidrolase (representando a ação das 
exoglucanases); CDH, celobiose-desidrogenase; CBM, módulos de ligação a 
carboidratos; GH61, monooxigenases líticas polissacarídicas; SWO, soleninas. A 
figura foi adaptada de Horn et al. (2012). 
 

 

1.3 As β-glucosidases 

 

 

As β-glucosidases são enzimas que catalisam, em condições fisiológicas, a 

hidrólise de alquil- e aril-β-glucosídeos, di-glucosídeos e oligossacarídeos curtos. 

Constituem um grupo altamente heterogêneo de enzimas hidrolíticas (BHATIA; 

MISHRA; BISARIA, 2002) e o interesse inicial no conhecimento das suas 

propriedades surgiu na década de 1950, devido ao seu envolvimento na conversão 

biológica da celulose (ZHANG; HIMMEL; MIELENZ, 2006; LYND et al., 2002). 

As β-glucosidases são encontradas em diversos organismos, como bactérias 

(XU, H. et al., 2011; SESTELO; POZA; VILLA, 2004; PAAVILAINEN; HELLMAN; 

KORPELA, 1993; KATAYEVA et al., 1992), fungos (MELEIRO et al., 2014; SOUZA et 

al., 2010; BELANCIC et al., 2003; JÄGER et al., 2001; YUN et al., 2001; RICCIO et 

al., 1999), plantas (CAMERON et al., 2001; GERARDI et al., 2001; SUE; ISHIHARA; 

IWAMURA, 2000) e animais (PONTOH; LOW, 2002; HAYS et al., 1998; MARANA; 

TERRA; FERREIRA, 1995). 
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Dois sistemas de classificação para as β-glucosidases são descritos na 

literatura (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; SINGHANIA et al., 2013). O primeiro é 

baseado na especificidade de substrato da enzima. Nesse sistema as β-glucosidases 

são divididas em: 

1. Aril β-D-glucosidases: apresentam grande afinidade por aril-β-D-glicosídeos 

2. Celobiases: hidrolisam apenas dissacarídeos 

3. β-glucosidases de ampla especificidade: hidrolisam uma variedade de 

substratos diferentes 

A grande maioria das β-glucosidases já caracterizadas pertence a essa última 

categoria (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; SORENSEN et al., 2013; BHATIA; 

MISHRA; BISARIA, 2002).  

Entretanto, a classificação mais aceita atualmente para as β-glucosidases é 

baseada tanto na similaridade das sequências de nucleotídeos quanto nos padrões 

de enovelamento das diferentes enzimas, como proposto por Henrissat e Bairoch 

(1996). De acordo com essa classificação, disponível no banco de dados do CAZy 

(Carbohydrate Active enZyme, http://www.cazy.org, CANTAREL et al., 2009) as 

glicosil hidrolases (GH) são divididas em 135 famílias, e as β-glucosidases estão 

reunidas principalmente nas famílias 1 e 3, com representantes também nas famílias 

2, 5, 9, 30 e 116 (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; TEUGJAS; VÄLJAMÄE, 2013). Na 

família 1 estão reunidas, geralmente, -glucosidases de arqueobactérias, mamíferos 

e plantas, sendo algumas originárias também de fungos. A estrutura tridimensional de 

várias enzimas desta família já foi resolvida, revelando um padrão comum de 

disposição de -hélices e -folhas, além da presença de vários aminoácidos altamente 

conservados nas proximidades do sítio ativo (DE GIUSEPPE et al., 2014; BHATIA; 

MISHRA; BISARIA, 2002; JENKINS et al., 1995). Já na família 3 estão principalmente 

-glucosidases de bactérias, leveduras e fungos (YANG, S. et al., 2013). 

As -glucosidases catalisam o passo limitante de todo o processo celulolítico, 

uma vez que as endo e exoglucanases são inibidas por celobiose e 

celoligossacarídeos curtos (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; SINGHANIA et al., 

2013). Entretanto, a grande maioria das β-glucosidases conhecidas também é 

fortemente inibida por glicose (MELEIRO et al., 2014; YUN et al., 2001; GUEGUEN et 
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al., 1995; HOH; YEOH; TAN, 1992). Desta forma, a busca por -glucosidases menos 

sensíveis ao produto é crescente nos últimos anos e algumas dezenas de enzimas 

tolerantes e/ou estimuladas por glicose já foram relatadas (AKRAM et al., 2016; 

CHAMOLI et al., 2016; CRESPIM et al., 2016; GAO, G. et al., 2016; GUO; AMANO; 

NOZAKI, 2016; MATSUZAWA; YAIO, 2016a; CAO, L. C. et al., 2015b; COTA et al., 

2015; DAS et al., 2015; MELEIRO et al., 2015; RAMANI et al., 2015; RANI et al., 2015; 

UCHIYAMA et al., 2015, 2013; YANG, F. et al., 2015; BIVER et al., 2014; HUANG et 

al., 2014; KARA et al., 2014; LI, S. et al., 2014; SOUZA et al., 2014, 2013, 2010; BAFFI 

et al., 2013; LU et al., 2013; MAI, Z. et al., 2013; RAJASREE et al., 2013; UCHIMA et 

al., 2013, 2012, 2011; ZHAO et al., 2013; CHEN; LI; ZHONG, 2012; JABBOUR; 

KLIPPEL; ANTRANIKIAN, 2012; LI, G. et al., 2012; PEI, J. et al., 2012; XU, H. et al., 

2011; BENOLIEL et al., 2010; FANG et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2010; SONIA 

et al., 2008; ZANOELO et al., 2004; BELANCIC et al., 2003; DECKER; VISSER; 

SCHREIER, 2001; GÜNATTA e VALLIER, 1999; RIOU et al., 1998; YAN; LIN, 1997; 

BOTHAST, 1996; PÉREZ-PONS; REBORDOSA; QUEROL, 1995; SAHA; WRIGHT et 

al., 1992). 

Paralelamente, outras possibilidades para diminuir o efeito inibitório da 

celobiose e da glicose sobre a hidrólise da celulose vêm sendo investigadas. Entre 

estas, destaca-se a realização da fermentação simultaneamente à sacarificação, 

ocorrendo neste caso a conversão de glicose a etanol ou outros produtos tão logo a 

primeira seja liberada (TEUGJAS; VÄLJAMÄE, 2013; CHANDRA et al., 2009; LEITE 

et al., 2008; SAHA; COTTA, 2008; CARDONA; SÁNCHEZ, 2007). A grande 

desvantagem desse processo é a diferença nas condições ideais para hidrólise 

enzimática da celulose, geralmente 50 °C, e a fermentação realizada por leveduras, 

geralmente 35 °C (TEUGJAS; VÄLJAMÄE, 2013). 

Outra estratégia para contornar o efeito inibitório dos produtos de reação e 

aumentar a eficiência da sacarificação da celulose é o emprego de coquetéis 

enzimáticos com excesso de atividade -glucosidásica em mistura com celulases. 

Entretanto, embora interessante, esta possibilidade tem sido limitada até o momento 

pelo alto custo de produção dessas enzimas (GAO, D. et al., 2011; BANERJEE et al., 

2010; QING; YANG; WYMAN, 2010; GUSAKOV et al., 2007; LYND et al., 2002). 
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Estima-se que uma redução de 50% na carga enzimática empregada no processo 

levaria a uma diminuição de cerca de 18-20% no preço final do etanol (CORRÊA; 

SANTOS; PEREIRA, 2016). Em consequência, também há grande interesse 

atualmente na identificação de microrganismos bons produtores de enzimas 

celulolíticas, capazes de crescer em substratos baratos e abundantes (ZIMBARDI et 

al., 2013), e ainda na produção de β-glucosidases e celulases em geral em sistemas 

heterólogos, em grandes quantidades e com menor custo (VAN OOYEN et al., 2006). 

Assim, várias β-glucosidases bacterianas tiveram suas regiões codificadoras clonadas 

e expressas recentemente em Escherichia coli (SINGHANIA et al., 2013; JENG et al., 

2011; KORI; HOFMANN; PATEL, 2011; XU, H. et al., 2011). Similarmente, várias β-

glucosidases fúngicas também foram expressas com sucesso e alto rendimento em 

diferentes sistemas heterólogos, como Aspergillus oryzae (KROGH et al., 2010), 

Trichoderma reesei (WANG; XIA, 2011), Saccharomyces cerevisiae (BENOLIEL et al., 

2010), Pichia pastoris (RAMANI et al., 2015; JI; CHA, 2010; HARNPICHARNCHAI et 

al., 2009) e até mesmo em E. coli (MELEIRO et al., 2015; SOUZA et al., 2014; JENG 

et al., 2011; TSUKADA et al., 2006; SALOHEIMO et al., 2002). 

 

 

1.4 O fungo Humicola insolens e suas β-glucosidases 

 

 

O fungo filamentoso H. insolens é um organismo eucarioto, pertencente à 

subdivisão Deuteromycotina, Classe Hyphomycetes, Ordem Bactridiales, e Família 

Sepedoniaceae. Trata-se de um fungo termófilo, ou seja, cresce bem em temperaturas 

mais altas, mas não cresce abaixo de 20 °C. Sua velocidade máxima de crescimento 

está entre 35-40 °C, enquanto as temperaturas mínima e máxima em que foi 

observado crescimento foram de 23 e 55 °C, respectivamente. A termofilia é uma 

característica altamente desejável para a utilização industrial de microrganismos, bem 

como de suas enzimas, as quais, devido à maior termoestabilidade, tendem a serem 

preservadas de uma possível inativação térmica em operações de transporte e/ou 

manuseio (XIA et al., 2016; SOUZA, 2009). Além disso, essas enzimas podem ser 

utilizadas em processos que requeiram temperaturas elevadas. 
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Humicola insolens é reconhecido por ser um excelente produtor de celulases e 

hemicelulases para aplicações industriais, incluindo pelo menos duas 

celobiohidrolases, sete endoglucanases, três β-glucosidases, cinco xilanases e três 

xilosidases (XIA et al., 2016; XU, X. et al., 2016; MACKENZIE et al., 1998). A linhagem 

de H. insolens, fonte para obtenção da enzima estudada nesse trabalho, foi isolada 

de fezes de lhama do Bosque Municipal de Ribeirão Preto, SP, e identificada por 

comparação da morfologia do conidióforo conforme descrito, e recomendado por 

Cooney e Emerson (1964). 

Em nosso grupo de pesquisa, duas β-glucosidases produzidas por esse fungo 

foram purificadas e tiverem suas propriedades bioquímicas e cinéticas estudadas. 

Uma delas, pertencente à família 3 das GHs, apresentou características muito 

interessantes para aplicação na hidrólise de papéis de descarte, como boa 

termoestabilidade, alta eficiência catalítica e tolerância a muitos íons metálicos, 

incluindo Fe3+, Cr2+, Mn2+, Co2+ e Ni2+, mantendo ainda cerca de 60% da atividade 

controle em presença de Pb2+, Hg2+ ou Cu2+ (MELEIRO et al., 2014). A outra, 

pertencente à família 1 das GHs, apresentou uma característica ainda mais 

interessante de ser estimulada por glicose ou xilose em concentrações de até 400 

mmol L-1, com um efeito estimulatório máximo (cerca de 2 vezes) em torno de 50 mmol 

L-1 (SOUZA et al., 2010). Estudos de caracterização bioquímica, biofísica e cinética 

permitiram propor um modelo cinético para o mecanismo molecular da sua 

estimulação por glicose e xilose utilizando o substrato sintético p-nitrofenil-β-D-

glucopiranosídeo (pNP-Glc). Segundo o modelo, a enzima possuiria um sítio catalítico 

(SC) e um ou mais sítios moduladores (SM) e a ligação de glicose/xilose em 

concentração estimulatória a SM induziria mudanças conformacionais que 

aumentariam a atividade catalítica no SC. Glicose e xilose competiriam entre si pela 

ligação a SM e com o substrato pela ligação a SC; já o substrato competiria com os 

monossacarídeos pela ligação a SM. Dessa forma, a modulação da atividade da 

enzima por glicose/xilose resultaria de interações alostéricas entre SM e SC (SOUZA 

et al., 2013). 

Dadas as propriedades interessantes, o gene que codifica para esta enzima 

(bglhi) foi clonado e a enzima (Bglhi) foi expressa em E. coli na forma solúvel. A enzima 
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recombinante manteve a estimulação por glicose/xilose, a alta tolerância aos 

monossacarídeos e a alta eficiência catalítica para a hidrólise de celobiose (SOUZA 

et al., 2014). Além disso, o gene bglhi apresentou 100% de similaridade com o gene 

para uma das β-glucosidases expressa por Humicola grisea var. thermoidea (BGL4) 

e embora já tenha sido clonado em A. oryzae (BGL4Ao, TAKASHIMA et al., 1999) e S. 

cerevisiae (BGL4Sc, BENOLIEL et al., 2010), as enzimas heterólogas apresentaram 

comportamentos totalmente distintos, principalmente no que diz respeito à 

termoestabilidade e estimulação/tolerância à glicose e xilose. Essa última 

característica não foi avaliada para BGL4Ao (TAKASHIMA et al., 1999) e BGL4Sc 

(BENOLIEL et al., 2010) mostrou apenas uma moderada tolerância à glicose. Neste 

trabalho nomearemos a enzima nativa de H. insolens de BglhiN (SOUZA et al., 2010) 

para diferenciá-la da enzima recombinante (Bglhi, SOUZA et al., 2014) e das outras 

formas expressas em outros sistemas de expressão (BENOLIEL et al., 2010; 

TAKASHIMA et al., 1999). 

Em continuação aos trabalhos iniciados pelo nosso grupo, Bglhi foi cristalizada 

e teve sua estrutura resolvida o que facilitou o desenvolvimento desse projeto. (DE 

GIUSEPPE et al., 2014).  

 

 

1.5 Mecanismos de reação das GHs 

 

 

A hidrólise enzimática das ligações glicosídicas realizada pelas GHs pode 

ocorrer via dois mecanismos principais conhecidos como mecanismo de retenção ou 

de inversão (Fig. 5), propostos inicialmente por Koshland (1953), nos quais haverá 

retenção ou inversão da configuração do carbono anomérico, respectivamente. De 

maneira geral, todas as enzimas de uma mesma família apresentam o mesmo 

mecanismo de reação. Algumas exceções são observadas nas famílias GH23, GH83 

e GH97 que podem conter enzimas que realizam a hidrólise das ligações glicosídicas 

por um dos dois mecanismos. A clivagem da ligação glicosídica ocorre entre os 

subsítios do sítio ativo denominados de -1 (sítio da glicona) e +1 (sítio da aglicona) 

(CAIRNS; ESEN, 2010). 
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A maioria das β-glucosidases caracterizadas até o momento seguem o 

mecanismo de retenção, incluindo todas as GH1 (Fig. 5B e Fig. 6). Dois resíduos de 

glutamatos são responsáveis pela catálise e são conservados em todas as β-

glucosidases relatadas. Um deles atua como nucleófilo (conservado no motivo 

“I/VTENG” dessas enzimas) e o segundo resíduo age ora como ácido, ora como base, 

dependendo da etapa da reação (conservado no motivo “TFNEP”) (DAVIES; 

HENRISSAT, 1995). Os dois glutamatos estão relativamente próximos uns dos outros 

no sítio ativo dessas enzimas, cerca de 5,5 Å (para as enzimas que utilizam o 

mecanismo de inversão essa distância é maior, aproximadamente 9,5 Å, devido a 

necessidade de acomodar simultaneamente no sítio ativo tanto o substrato como a 

água para que a reação ocorra) (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; CERQUEIRA et al., 

2012; CAIRNS; ESEN, 2010; WHITE, ROSE, 1997). 
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Figura 5 – Mecanismos de hidrólise das ligações glicosídicas pelas GHs  

A figura foi adaptada de Cairns e Esen, 2010. 
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O mecanismo de retenção ocorre em duas etapas, uma conhecida como 

glicosilação e a outra como deglicosilação (Fig. 6). Na etapa de glicosilação, o 

glicosídeo liga-se ao subsítio -1 da enzima e adota uma conformação do tipo “barco 

torcido”, segundo alguns autores (ZECHEL; WHITHERS, 2000). Em seguida, o 

carboxilato do resíduo de glutamato que age como ácido/base doa um próton ao 

oxigênio da ligação glicosídica que será clivada (Fig. 6, etapa ) para liberação do 

grupo de partida (O grupo de partida depende do substrato utilizado pela enzima, no 

caso de um substrato sintético como o pNP-Glc, nessa etapa da reação ocorre a 

liberação do grupo p-nitrophenol; caso o substrato seja a celobiose, ocorre a liberação 

da primeira molécula de glicose). Com a clivagem desta ligação é formado um estado 

de transição com uma carga formal positiva no carbono anomérico e um caráter 

semelhante a um íon oxocarbenium. Nesse momento, a porção glicona do substrato 

adota uma conformação do tipo “meia- cadeira” (Fig. 5). A aproximação desta espécie 

iônica ao outro resíduo de glutamato nucleofílico leva a formação de um intermediário 

covalente que apresenta uma configuração invertida no carbono anomérico (tipo α), 

denominado glicosil-enzima (Fig. 5 e Fig. 6B). Na segunda etapa (deglicosilação), o 

intermediário anteriormente formado pode ser hidrolisado por uma molécula de água 

(Fig. 6C), com o resíduo de glutamato agindo agora como base e desprotonando a 

molécula de água nucleofílica, reestabelecendo a configuração do tipo β no carbono 

anomérico no produto (SINGH; VERMA; KUMAR, 2016; CERQUEIRA et al., 2012). 

Essa etapa também passa por um estado de transição (Fig. 5) semelhante a um íon 

oxocarbenium (CAIRNS; ESEN, 2010). A formação do intermediário covalente 

(glicosil-enzima) foi primeiramente demonstrado para a β-glucosidase da família 1 de 

Agrobacterium sp. (WITHERS et al. 1990, 1987). 
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Figura 6 – Mecanismos de hidrólise e transglicosilação pelas GHs que seguem o mecanismo de retenção  
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Em condições adequadas, algumas β-glucosidases que seguem o mecanismo 

de retenção, podem utilizar outro aceptor do grupo glicosídico (ao invés da água) e 

promover a formação de ligações glicosídicas, por um mecanismo cineticamente 

controlado conhecido como transglicosilação (Fig. 6D). A etapa de glicosilação é 

idêntica à descrita anteriormente e na segunda etapa, de deglicosilação, o ataque 

nucleofílico anteriormente realizado pela molécula de água ao intermediário glicosil-

enzima, ocorre por um outro nucleófilo, que pode ser um monossacarídeo, 

dissacarídeo, aril-, amino-, alquil- ou monoterpeno álcool (FRUTUOSO; MARANA, 

2013; SINGHANIA et al., 2013; CERQUEIRA et al., 2012; PERUGINO et al., 2004). 

 

 

1.6 Engenharia de proteínas  

 

 

A indústria de enzimas floresceu nas décadas de 1980-1990 com a entrada em 

cena das enzimas microbianas (CRAMERI et al., 1998; STEMMER, 1994). O mercado 

mundial de enzimas foi de quase US$ 4,5 bilhões em 2012 e US$ 4,8 bilhões em 2013, 

projetado para chegar a US$ 7,1 bilhões em 2018 (BCC Research, 2014). No que diz 

respeito as enzimas utilizadas para produção de biocombustíveis, a receita global 

totalizou US$ 623,0 milhões em 2014 e US$ 652,1 milhões em 2015, podendo atingir 

cerca de US$ 1 bilhão em 2020 (BCC Research, 2015). No entanto, as enzimas 

microbianas nativas muitas vezes não são adequadas para aplicações em grande 

escala e suas propriedades precisam ser melhoradas, não só no que diz respeito a 

estereosseletividade e quimiosseletividade como também a aspectos relacionados ao 

processo a que se destinam, incluindo estabilidade em determinadas condições de 

temperatura e pH, além de boa atividade em presença de altas concentrações de 

substrato ou produto, etc (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013; BOTTCHER; BORNSCHEUER, 

2010). Além disso, as enzimas nativas são produzidas em pequenas quantidades, 

dificultando as aplicações industriais. 

Nesse contexto, a engenharia de proteínas tem se revelado uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento biotecnológico, permitindo obter enzimas com 

estruturas modificadas que apresentam características mais adequadas para o 
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desempenho de papéis específicos em diferentes processos industriais (BOTTCHER; 

BORNSCHEUER, 2010; ARRIZUBIETA; POLAINA, 2000). Assim, várias enzimas 

com propriedades superiores foram obtidas nos últimos anos e, muitas vezes, 

mudanças únicas na sequência de aminoácidos resultaram em alterações no pH 

ótimo, termoestabilidade, inibição por feedback, especificidade de substrato, 

velocidade máxima, afinidade aparente pelo substrato e constantes de inibição para 

diferentes inibidores (LE et al., 2013; JOHANNES; ZHAO, 2006; ARNOLD, 1998; 

KUCHNER; ARNOLD, 1997). Como resultado, já na década de 1990 muitas enzimas 

recombinantes melhoradas foram produzidas, e em 1993 mais de 50% do mercado 

de enzimas industriais foi suprido por enzimas produzidas por processos 

recombinantes (HODGSON, 1994).  

Por outro lado, a engenharia de proteínas também é uma ferramenta potente 

para o entendimento da relação estrutura-função de proteínas em geral e, no caso 

das enzimas, permite a identificação dos determinantes estruturais das suas 

características cinéticas interessantes para aplicação num determinado processo 

(JEOH et al., 2008; ARNOLD; GEORGIOU, 2003; ARRIZUBIETA; POLAINA, 2000). 

A evolução dirigida é uma das técnicas mais utilizadas em estudos de 

engenharia de proteínas, e baseia-se na geração de uma biblioteca de diversidade 

gênica, seguida da seleção dos clones com fenótipo de interesse (RIBEIRO; 

RIBEIRO, 2013; LIAO et al., 2012; PEI, X. Q. et al., 2011; LIN et al., 2009; ARNOLD; 

GEORGIOU, 2003; ARRIZUBIETA; POLAINA, 2000). Trata-se de uma série de 

experimentos que reproduzem, de forma acelerada e in vitro, a evolução da 

diversidade natural e adaptação ambiental. Mutações e recombinações são feitas 

dando ao processo uma direção no sentido de atingir a otimização de uma propriedade 

específica. O parâmetro chave desta metodologia é a geração de um conjunto 

adequado de mutações, que pode ser obtido tipicamente por duas técnicas principais: 

mutagênese aleatória por PCR (epPCR: error-prone PCR) ou métodos de 

embaralhamento de DNA (DNA shuffling) (PORTER; RUSLI; OLLIS, 2016; LIAO et al., 

2012; PATTEN et al., 1997). Essas técnicas representaram um grande avanço, 

contribuindo para a obtenção de várias enzimas com propriedades melhoradas (HU, 

2016; JIANG et al., 2016; SHIVANGE; ROCCATANO; SCHWANEBERG, 2016; CAO, 
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L. C. et al., 2015a; CHENG; GAO; CHENG et al., 2015; TROLLOPE; GOERGENS; 

VOLSCHENK, 2015; ZHOU; XUE; MA, 2015; LE et al., 2013; ARNOLD; GEORGIOU, 

2003; HAYASHI et al., 2001; ARRIZUBIETA; POLAINA, 2000; CRAMERI et al., 1998; 

STEMMER, 1994). 

Considerando as enzimas envolvidas na degradação de celulose, estudos 

empregando técnicas de evolução dirigida já foram relatados para as 

endoglucananases de T. reesei (AKCAPINAR et al., 2015; CHOKHAWALA et al., 

2015; NAKAZAWA et al., 2009), Chaetomium thermophilum (WANG et al., 2012) 

Thermotoga maritima (ZHANG et al., 2015; SHI et al., 2014), Bacillus subtilis (LIN et 

al., 2009) e a CelDZ1, uma endoglucanase identificada por análises de bioinformática 

do genoma obtido de culturas isoladas a partir de material coletado de águas quentes 

da Islândia (ZARAFETA et al., 2016). Algumas β-glucosidases bacterianas (BATRA; 

MISHRA, 2013; HARDIMAN et al., 2010; PEI, X. Q. et al., 2011; ARRIZUBIETA; 

GONZALEZ-BLASCO et al., 2000; POLAINA, 2000), fúngicas (LARUE; MELGAR; 

MARTIN, 2016) e proveniente de biblioteca metagenômica (CAO, L. C. et al., 2015b) 

também tiveram suas características melhoradas utilizando técnicas de evolução 

dirigida. 

 

 

1.7 A técnica de epPCR 

 

 

A metodologia de PCR mutagênico ou error-prone PCR consiste de uma 

modificação do protocolo original da técnica de PCR (JAEGER; REETZ, 2000) e foi 

descrita inicialmente por Leung et al. (1985) e subsequentemente aperfeiçoada por 

Cadwell e Joyce (1992). O método é simples, eficiente e restrito à região gênica de 

interesse, baseando-se no aumento da razão de mutações adicionadas pela DNA 

polimerase termoestável de Thermus aquaticus (Taq polimerase), ou seja, reduzindo-

se a fidelidade da enzima (LE et al., 2013; RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). 

 A Taq DNA polimerase padrão, usada nas reações convencionais de PCR, 

possui uma razão de erro por mutação normalmente baixa, para os experimentos de 
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mutagênese dirigida. Por exemplo, enzimas com subunidades corretoras como a 

TaqPfuI apresentam uma razão de mutação que pode oscilar entre 10-6 e 10-7, 

enquanto enzimas que não apresentam as subunidades corretoras (como a TaqDNA 

polimerase) apresentam uma razão de erro de 10-4 a 10-5 (Fig. 7). Esta razão, 

entretanto, pode ser significativamente aumentada pela modificação de um ou mais 

componentes do meio reacional (alteração da concentração do cofator magnésio, 

substituição parcial de Mg2+ por Mn2+, otimização da concentração de dNTP em 

proporções desbalanceadas, etc.), bem como por variações no número de ciclos da 

PCR. Assim, foi idealizada uma reação de mutagênese alterando proporcionalmente 

os seus componentes, de forma a permitir a modulação e o aumento da razão de 

mutações adicionadas pela Taq, favorecendo o aumento da diversidade gênica e 

permitindo assim a realização de experimentos de mutagênese aleatória e evolução 

dirigida (PORTER; RUSLI; OLLIS, 2016; PACKER; LIU, 2015; MCCULLUM et al., 

2010). 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática do aumento da razão de erro por 

mutação, empregando a técnica de epPCR 
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1.8 Sistemas de expressão de enzimas heterólogas 

 

 

A expressão de proteínas heterólogas em microrganismos utilizando 

recombinação gênica ainda é o ponto mais alto no desenvolvimento e exploração da 

biotecnologia moderna. Proteínas ativas podem ser produzidas rapidamente a partir 

de meios de cultura relativamente baratos quando comparados aos clássicos e 

demorados métodos de produção, extração e purificação de proteínas. 

Os sistemas de células hospedeiras para a expressão de genes heterólogos 

podem ser organismos procariotos ou eucariotos, sendo que ambos têm vantagens e 

desvantagens inerentes. Para a escolha do melhor sistema de expressão, fatores 

como a produtividade, a atividade, a finalidade e as características físico-químicas da 

proteína de interesse devem ser levados em consideração, bem como o custo, a 

comodidade e a segurança do próprio sistema (LIU, L. et al., 2013; YIN et al., 2007).  

A arte da produção de proteínas heterólogas está baseada em “regras 

empíricas” (MAKRIDES, 1996), ou seja, não existe protocolo padrão para clonagem, 

expressão e purificação dessas proteínas. Assim, há a necessidade de ajustar 

metodologias existentes no intuito de otimizar o nível de síntese por meio de variações 

de diferentes parâmetros de cultura, indução e estabilização dos produtos 

(BUSTAMANTE FILHO, 2010; SWARTZ, 2001). 

Atualmente, diversos sistemas de expressão são utilizados, incluindo os 

sistemas procariotos (E. coli e B. subtilis) e eucariotos (leveduras, fungos 

filamentosos, entre outros) (LIU, L. et al., 2013). As vantagens e desvantagens de 

alguns desses sistemas estão resumidos na Tabela 1.  
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Tabela 1: As principais características de alguns sistemas de expressão de enzimas heterólogas comumente usados 

Sistema 

hospedeiro 

Vantagens Desvantagens Aplicações 

mais 

comuns 

E. coli 

- Níveis elevados de expressão  

- Condições simples de cultivo 

- Crescimento rápido 

- Protocolos simples de transformação  

- Muitos parâmetros podem ser 

alterados para otimizar a expressão 

- Formação ineficiente de pontes dissulfeto 

(algumas cepas como Origami podem minimizar 

esse problema) 

- Formação de corpos de inclusão 

- Enovelamento ineficiente de proteínas 

- Protocolos de reenovelamento demorados e 

ineficientes 

- Endotoxinas 

- Modificações pós-traducionais mínimas 

- Ausência de códons raros presente em 

eucariotos (algumas cepas como Rosetta e 

CodonPlus podem minimizar esse problema)  

- Proteínas 

purificadas 

(estrutura, 

enzimologia, 

descoberta de 

fármacos) 

- Proteínas 

terapêuticas 

 

 

 

S. cerevisiae 

 

 

- Bons níveis de expressão 

- Baixo custo 

- Condições simples de cultivo 

- Capaz de executar a maioria das 

modificações pós-traducionais 

eucarióticas  

- Enovelamento eficiente de proteínas 

- Livre de endotoxinas 

- Menores níveis de expressão e secreção 

quando comparada a P. pastoris 

- Tendência a produzir proteínas hiperglicosiladas 

- Estruturas de N-glicano consideradas 

alergênicas 

  

- Proteínas 

purificadas 

(estrutura, 

enzimologia, 

descoberta de 

fármacos) 

- Proteínas 

terapêuticas 
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Tabela 1: As principais características de alguns sistemas de expressão de enzimas heterólogas comumente usados 

(continuação) 

Sistema 

hospedeiro 

Vantagens Desvantagens Aplicações 

mais 

comuns 

 

 

 

 

P. pastoris 

- Secreção eficiente de proteínas 

- Permite purificação simples 

- Extensa modificação pós-traducional  

-Enovelamento eficiente de proteínas  

- N-glicosilação mais parecida com 

eucariotos superiores quando 

comparada à de S. cerevisiae 

- Livre de endotoxinas  

- O uso do metanol como indutor é perigoso em 

grande escala 

- O padrão de glicosilação ainda é diferente 

quando comparado à glicosilação presente em 

células de mamíferos 

 

- Proteínas 

purificadas 

(estrutura, 

enzimologia, 

descoberta de 

fármacos) 

 

 

 

Células animais 

- Bons níveis de expressão 

- Células adaptadas para facilitar o 

aumento de escala 

- Enovelamento eficiente de proteínas  

- Bom para proteínas secretadas 

- Todas as modificações pós-

traducionais 

- Livre de endotoxinas  

- Meios de cultura caros 

 

- Proteínas 

purificadas 

(estrutura, 

enzimologia, 

descoberta de 

fármacos) 

- Proteínas 

terapêuticas 

- Estudos 

baseados em 

células 
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Tabela 1: As principais características de alguns sistemas de expressão de enzimas heterólogas comumente usados 

 (conclusão) 

Sistema 

hospedeiro 

Vantagens Desvantagens Aplicações 

mais 

comuns 

 

 

 

Células de 

insetos 

infectadas com 

baculovírus 

- Bons níveis de expressão 

(especialmente para proteínas 

intracelulares) 

- Crescimento relativamente rápido 

- Enovelamento de proteínas eficiente 

- Extensa modificação pós-traducional 

de proteínas  

- A glicosilação é mais parecida com a 

de células de mamífero 

- Proteínas podem ser facilmente 

deglicosiladas enzimaticamente (bom 

para o estudo da estrutura) 

- Livre de endotoxinas  

- Meios de cultura caros 

- Grandes volumes de vírus necessários para o 

aumento de escala  

- A glicosilação ainda difere daquela das células 

de mamíferos 

- A infecção viral conduz à lise das células e 

potencial degradação das proteínas expressas 

- Proteínas 

purificadas 

(estrutura, 

enzimologia, 

descoberta de 

fármacos) 

Tabela adaptada de Broadway (2012). 
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O nosso trabalho é um ótimo exemplo de que o mesmo gene (bglhi) expresso 

em diferentes sistemas de expressão, resulta em proteínas com características 

totalmente distintas. As diferenças encontradas nas β-glucosidases quando expressas 

em E. coli (SOUZA et al., 2014), A. oryzae (TAKASHIMA et al., 1999) ou em S. 

cerevisiae (BENOLIEL et al., 2010) podem ser atribuídas principalmente as 

modificações pós traducionais. Quando bglhi foi clonado e Bglhi foi expressa em 

hospedeiro eucarioto, a proteína foi produzida supostamente com mínimas (ou 

nenhuma) modificações pós traducionais, enquanto que o hospedeiro S. cerevisiae, 

por exemplo, produz enzimas com tendência à hiperglicosilação.  

Neste projeto de doutorado, utilizamos um outro sistema de expressão, P. 

pastoris, um sistema que também realiza modificações pós-traducionais, para 

expressão da β-glucosidase de H. insolens. Maiores detalhes dos sistemas de 

expressão utilizados em nosso grupo de pesquisa (E. coli e P. pastoris) são descritos 

abaixo. 

 

 

1.8.1 Escherichia coli: um típico sistema de expressão procariótico 

 

 

A bactéria E. coli foi o primeiro organismo utilizado como célula hospedeira e é 

frequentemente a primeira escolha para a produção de proteínas recombinantes e 

engenharia metabólica. O marco na engenharia genética foi a expressão em E. coli 

da somatostatina (um hormônio proteico de mamíferos) realizada por Itakura et al. 

(1977). Trata-se da primeira expressão in vitro de um gene “estranho” em células 

procariotas. O valor em dólares da substância bioativa heteróloga foi semelhante à da 

proteína extraída de 500000 cérebros de ovelhas (YIN et al., 2007).  

Até o momento, a E. coli tem sido amplamente utilizada como o anfitrião celular 

para a expressão de proteínas heterólogas devido à sua alta taxa de crescimento, alta 

velocidade de produção de proteínas, capacidade de fermentação contínua e baixo 

custo. Devido ao extenso conhecimento fisiológico e genético dessas bactérias, 
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inúmeras linhagens geneticamente modificadas foram desenvolvidas, para diferentes 

condições de expressão. 

Além disso, inúmeros vetores comerciais foram desenvolvidos para essa 

finalidade (BUSTAMANTE FILHO, 2010; MAKRIDES, 1996). O promotor gênico T7, 

derivado de bacteriófagos lambda T7 e presente no sistema de expressão pET 

(Novagen®, Madison, WI, USA) vem sendo amplamente utilizado na preparação de 

proteínas recombinantes: em 2003 o sistema pET foi usado em mais de 90% dos 

protocolos de preparação. Os promotores comumente empregados para a expressão 

heteróloga de proteínas exigem a adição de uma molécula indutora, o esgotamento 

ou a adição de um nutriente ou, ainda, a mudança de um fator físico ou físico-químico 

como o pH ou a temperatura. O isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo (IPTG) é um forte 

indutor de genes sob o controle do promotor lac (ZELENA; EISELE; BERGER, 2014; 

YIN et al., 2007; JANA; DEB, 2005). 

Há algumas desvantagens no uso da E. coli como sistema de expressão 

(citadas na Tabela 1). Dentre elas, destaca-se a inabilidade da bactéria em realizar 

modificações pós-traducionais (por exemplo, N-glicosilação, O-glicosilação, 

fosforilação, etc), a ausência de um mecanismo de secreção da proteína alvo para o 

meio de cultura e a limitada habilidade de promover a formação de pontes dissulfeto 

(SAHDEV; KHATTAR; SAINI, 2008; BALBAS, 2001; MAKRIDES, 1996). Obviamente, 

essas modificações podem afetar a atividade, a função, a estrutura, a solubilidade, a 

estabilidade e a resistência à proteólise, bem como a compartimentalização das 

proteínas funcionais (LINSKENS et al., 1999; JUNG; WILLIAMS, 1997). Todavia, 

diversas estratégias já foram desenvolvidas para contornar estes problemas, 

resultando na síntese de inúmeras proteínas recombinantes biologicamente ativas por 

certas linhagens de E. coli. (NICOLINI et al., 2013; FERNANDEZ-FUEYO et al., 2012; 

BUSTAMANTE FILHO, 2010; ISHIHARA et al., 2005; LEFEBVRE; BOILEAU; 

MANJUNATH, 2009; MAKRIDES, 1996; KIM; RAINES, 1993). 
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1.8.2 Pichia pastoris: um exemplo de expressão eucariótico 

 

Pichia pastoris é uma levedura e, como todo eucarioto, é capaz de realizar 

modificações pós traducionais. Portanto, é considerada um sistema excelente para a 

expressão de proteínas procarióticas e eucarióticas de forma heteróloga 

(MACAULEY-PATRICK et al., 2005). A levedura P. pastoris é metilotrófica, ou seja, 

capaz de crescer em meio contendo metanol como única fonte de carbono. Isso ocorre 

graças à hiperexpressão de enzimas envolvidas no metabolismo de metanol quando 

as células são cultivadas na presença deste composto (CEREGHINO; CREGG, 2000). 

A enzima álcool oxidase (AOX) peroxissomal catalisa o primeiro passo da via de 

utilização do metanol (EGLI et al., 1980). Apesar de ser codificada por dois genes, 

aox1 e aox2, a isoforma AOX1 da enzima é a mais abundante dentro da célula 

(CREGG et al., 1989). Dessa forma, o promotor da isoforma AOX1 é o escolhido pela 

maioria dos pesquisadores para a expressão em P. pastoris, permitindo um rígido 

controle da expressão com a simples manipulação do meio de expressão. No entanto, 

este promotor pode não ser adequado em determinadas aplicações industriais. Por 

exemplo, não é adequada a utilização de metanol para a indução de genes na 

indústria de alimentos, devido à sua toxicidade. O promotor constitutivo do gene da 

GAP (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) tem sido uma alternativa para contornar 

essa limitação e já é empregado com sucesso para a expressão gênica em P. pastoris 

(CAO, Y. et al., 2007; DENG et al., 2006; LEE; WONG; ROBERTSON, 2005). 

Entretanto há relatos de que a expressão constitutiva de proteínas heterólogas por 

essa levedura tem efeitos citotóxicos (MENÉNDEZ et al., 2004). 

A expressão de proteínas por P. pastoris é uma alternativa útil quando se visa 

uma expressão em escala industrial (BERRIN et al., 2000; CEREGHINO; CREGG, 

1999) e apresenta várias vantagens sobre a expressão em S. cerevisiae ou E. coli. 

Entre estas vantagens, incluem-se alta eficiência de secreção, altas densidades 

celulares em meios de cultura de baixo custo e enovelamento correto das proteínas 

(DALY; HEARN, 2005). Além disso, P. pastoris produz altos níveis de proteína 

recombinante, com baixa secreção de proteínas endógenas, há disponibilidade de 

promotores fortes e regulados (GELLISSEN, 2000; TSAI; HUANG, 2008) e a 

integração do gene a ser expresso ao cromossomo da levedura confere ao gene de 
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interesse grande estabilidade mesmo sem pressão seletiva em fermentadores 

(CLARE et al., 1991). 

Várias β-glucosidases já foram expressas em P. pastoris em altos níveis 

(YANG, S. et al., 2013; LIU, D. et al., 2012; UCHIMA et al., 2012; CHEN et al., 2011; 

MAI; THANH, 2010; HONG; TAMAKI; KUMAGAI, 2007; KAWAI et al., 2003). 

 

. 
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 Este trabalho de doutorado teve dois objetivos principais: 

 

1. O estudo do efeito da glicosilação sobre as características bioquímicas e 

cinéticas da β-glucosidase de H. insolens, comparando a enzima nativa e as 

enzimas recombinantes expressas em E. coli e P. pastoris (Capítulo 3).   

 

 

2. O estudo da relação estrutura-função da β-glucosidase estimulada por glicose 

e xilose de H. insolens por meio de técnicas de evolução dirigida, visando ao 

conhecimento dos determinantes estruturais desta estimulação (Capítulo 4).  
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3.1 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste capítulo foram: 

- Subclonagem do gene codificador para a β-glucosidase de H. insolens (bglhi) 

em vetor pT7BsXA. 

- Mutagênese sítio-dirigida para eliminação de dois sítios internos da enzima 

StuI. 

- Subclonagem do gene bglhi em vetor pPIC9kf1CT, expressão heteróloga em 

P. pastoris, purificação e caracterização bioquímica e cinética da β-glucosidase de 

H. insolens, comparando-a com a enzima nativa e a enzima recombinante expressa 

em E. coli.  
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3.2 Material e Métodos 

 

 

3.2.1 Dosagens de proteínas 

 

 

As concentrações de proteínas foram determinadas empregando o método 

descrito por Read e Northcote (1981), usando soralbumina bovina (BSA, Sigma-

Aldrich Chem. Co., St. Louis, MO, USA) como padrão. 

 

 

3.2.2 Determinação da atividade aril β-glucosidásica 

 

 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada descontinuamente e definida 

como a taxa de liberação do íon p-nitrofenolato (pNP-, ε410nm, pH 12 = 17500 mol-1 L      

cm-1) a partir do substrato sintético pNP-Glc (Sigma-Aldrich Chem. Co.). As condições 

padrão dos ensaios foram 50 °C, tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-

Glc 2 mmol L-1 num volume final de 0,6 mL. A reação sempre foi iniciada pela adição 

de 50 µL da enzima convenientemente diluída ao meio reacional e interrompida pela 

adição de 1 mL de tetraborato de sódio saturado, em intervalos de tempo adequados. 

Controles sem adição de enzima foram incluídos com a finalidade de avaliar a hidrólise 

espontânea do substrato nas condições dos ensaios. As condições experimentais 

(tempos de reação, número de unidades de atividade) empregadas em todos os 

experimentos foram ajustadas para garantir a estimativa de velocidades iniciais 

(resposta linear de formação de produto com o tempo e hidrólise inferior a 5% do 

substrato inicial). Uma unidade de atividade enzimática (U) foi definida como a 

quantidade de enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrophenol por minuto. A atividade 

específica foi definida como a relação entre o número de unidades e a massa de 

proteína, em miligramas, presentes no meio de reação (U mg-1).  
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A atividade sobre os substratos sintéticos p-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo 

(pNP-Gal, Sigma-Aldrich Chem. Co.) e p-nitrofenil-β-D-xilanopiranosídeo (pNP-Xil, 

Sigma-Aldrich Chem. Co.) também foi estimada a partir da dosagem do íon pNP- 

(ε410nm, pH 12= 17500 mol-1.L.cm-1), nas mesmas condições descritas acima. 

Quaisquer modificações das condições padrão mencionadas acima estão 

descritas nas legendas das figuras e tabelas. 

 

 

3.2.3 Determinação da atividade sobre outros substratos 

 

 

A atividade celobiásica foi definida como a taxa de liberação de glicose livre a 

partir do substrato natural celobiose (Sigma-Aldrich Chem. Co.). As condições padrão 

dos ensaios foram 50 °C, tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, contendo o substrato 

em concentração final 5 mmol L-1, num volume final de 0,6 mL. A reação foi 

interrompida após diferentes intervalos de tempo por aquecimento em banho de água 

fervente por 5 min. Em seguida, a glicose liberada foi estimada empregando o método 

da glicose-oxidase (BERGMEYER; BERNT, 1974) usando o kit da Labtest, Lagoa 

Santa, MG. Em 1 mL do reagente do kit foram adicionados 200 L da reação 

anteriormente fervida e a nova reação foi mantida a 37 °C por 30 min. O produto da 

reação, antipirilquinonimina vermelha, proporcional à glicose liberada, foi dosado em 

505 nm.  

A atividade sobre os substratos maltose, lactose, sacarose e salicina foi 

estimada nas mesmas condições descritas acima. 

A atividade sobre celulose microcristalina (Avicel), carboximetilcelulose 

(CMC) de média viscosidade e trealose (Sigma-Aldrich Chem. Co.) foi estimada 

também nas mesmas condições descritas acima, com exceção dos substratos 

poliméricos, que foram utilizados em concentração final de 1% (m/v). Os açúcares 

redutores totais liberados foram dosados utilizando o método do ácido dinitrosalicílico 

(DNS) segundo Miller (1959). As reações foram iniciadas pela adição de 100 μL da 

enzima devidamente diluída ao meio reacional e interrompidas após intervalos de 
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tempo convenientes pela adição de 600 μL do reagente DNS. As misturas obtidas 

foram então centrifugadas por 5 min a 5.000 x g e alíquotas de 400 μL dos 

sobrenadantes foram aquecidas em banho fervente por 5 min. Após resfriamento, 

cada uma delas foi diluída com 2,0 mL de água destilada e o produto formado foi 

dosado espectrofotometricamente em 540 nm. A quantidade de açúcar redutor 

liberada foi estimada a partir de uma curva padrão de glicose (Sigma-Aldrich Chem. 

Co.).  

Controles sem adição de enzima foram incluídos com a finalidade de avaliar a 

hidrólise espontânea de cada substrato nas condições dos ensaios. As condições 

experimentais (tempos de reação, número de unidades de atividade) empregadas em 

todos os experimentos foram ajustadas para garantir a estimativa de velocidades 

iniciais (resposta linear de formação de produto com o tempo e hidrólise inferior a 5% 

do substrato inicial). Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a 

quantidade de enzima que catalisa a liberação de 1 mol de açúcar redutor ou glicose 

por minuto, nas condições dos ensaios. A atividade específica foi definida como a 

relação entre o número de unidades e a massa de proteína, em miligramas, presentes 

no meio de reação (U mg-1).    

Quaisquer modificações das condições padrão mencionadas acima estão 

descritas nas legendas das figuras e tabelas. 

 

 

3.2.4 Tratamento dos dados cinéticos 

 

 

Os parâmetros cinéticos Vmax (velocidade máxima), K (constante de afinidade 

aparente) e nH (coeficiente de Hill) foram calculados por regressão não-linear, 

empregando o programa SigrafW (LEONE et al., 2005). A concentração que glicose 

ou xilose que inibiu em 50% a atividade controle (IC50) foi determinada por 

extrapolação a partir dos gráficos de atividade versus concentração de glicose ou 

xilose. O ajuste de dados experimentais e as análises estatísticas foram realizados 

utilizando o programa OriginPro 8 SRO (OriginLab Corp., Northampton, MA, USA).  
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Foram realizadas três repetições dos procedimentos de expressão e 

purificação das enzimas, resultando em três preparações distintas de enzima pura. 

Todas as curvas cinéticas experimentais foram repetidas três vezes, cada uma 

utilizando uma diferente preparação, e cada ponto experimental foi testado em 

duplicata. As curvas apresentadas são as que melhor se ajustaram aos dados 

experimentais e são representativas dos resultados obtidos com as três preparações 

enzimáticas. Os parâmetros cinéticos são apresentados como a média ± desvio 

padrão dos valores calculados para três diferentes experimentos (n = 3).  

 

 

3.2.5 Eletroforese 

 

 

Amostras de proteínas foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (7%) em condições não desnaturantes (PAGE) de acordo com o 

método descrito por Davis (1964). Eletroforeses em condições desnaturantes, dodecil 

sulfato de sódio (SDS)-PAGE, foram realizadas em géis a 10% de acrilamida, segundo 

Laemmli (1970), empregando mistura padrão de massas moleculares pré-corada para 

proteínas entre 7 e 198 kDa (Sigma-Aldrich Chem. Co.).  As bandas de proteína foram 

reveladas com Coomassie Brilliant Blue R (Sigma-Aldrich Chem. Co.).  

A atividade -glucosidásica no gel após PAGE foi revelada empregando a 

metodologia descrita por Kwon et al. (1994). Brevemente, após a corrida o gel foi 

imerso em tampão Bis-Tris 100 mmol L-1, pH 6,0, por 30 min à temperatura ambiente. 

A seguir, foi incubado sob agitação a 50 °C no mesmo tampão em concentração 50 

mmol L-1, contendo esculina (6,7-dihydroxycoumarina 6-glucosideo) 0,1% (m/v) 

(Sigma-Aldrich Chem. Co.) e cloreto férrico 0,03% (m/v). Sob a ação das β-

glucosidases, a esculina é convertida em esculetina e glicose e a esculetina, em 

presença de íons Fe3+, forma um precipitado escuro (Kwon et al., 1994). Logo, as 

bandas proteicas apresentando atividade foram visualizadas pelo aparecimento de 

um precipitado escuro. 
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As análises eletroforéticas de DNA foram realizadas em géis de agarose 

(Agargen, Madri, Espanha) a 1% (m/v), conforme descrito por Sambrook, Fritsch e 

Maniatis (1989). Para a preparação dos géis, a agarose foi adicionada ao tampão TBE 

1X, constituído por Tris(hidroximetil)aminometano (Tris, Sigma-Aldrich Chem. Co.) 89 

mmol L-1, ácido bórico 89 mmol L-1 e ácido etileno diaminotetracético (EDTA) 2 mmol 

L-1, pH 8,0. Uma pequena alíquota (4 μL) do corante “SYBR® Safe DNA Gel Stain” 

(Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA) foi adicionada à mistura e em seguida 

esta foi aquecida em forno micro-ondas até a formação de uma solução homogênea. 

O tampão de corrida utilizado foi TBE e a separação eletroforética foi feita sob tensão 

de 110 V. A visualização das bandas foi feita a seguir à corrida, sob luz ultravioleta. 

Em alguns géis, ao invés da adição do corante “SYBR® Safe DNA Gel Stain” as 

bandas foram visualizadas utilizando-se o agente intercalante brometo de etídeo 

(Merck KGaA, Darmstadt, Germany). 

 

 

3.2.6 Sequenciamento automático de DNA e análise dos resultados 

 

 

O sequenciamento dos plasmídeos foi realizado no Núcleo de Serviços em 

biotecnologia do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP–USP, Ribeirão Preto) de acordo com o método de Sanger 

et al. (1977). As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando o kit ABI 

Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, 

Foster-City, CA, USA), seguindo as instruções do fabricante, e analisadas em 

sequenciador automático de DNA (ABI 3500 XL Genetic Analyzer, Life Technologies, 

Foster City, CA, EUA). Os plasmídeos foram sequenciados nas direções “forward” e 

“reverse”, com o auxílio de oligonucleotideos específicos. 

As análises dos resultados de sequenciamento foram realizadas com auxílio do 

programa BioEdit versão 7.1.11 (HALL, 1999). 

 

 

 



Capítulo 3: Material e Métodos 

  

62       

3.2.7 Preparo de células de E. coli DH5 eletrocompetentes 

 

 

A preparação das células DH5 eletrocompetente foi realizada empregando 

uma modificação da metodologia proposta por Sambrook, Fritsch e Maniatis (1989). 

Todas as soluções foram previamente autoclavadas e mantidas refrigeradas até o 

momento do uso.  Inicialmente, uma amostra de um estoque de células foi inoculada 

em placa contendo meio Luria-Bertani (LB) sólido (triptona 10 g L-1, extrato de levedura 

5 g L-1, NaCl 10 g L-1 e ágar 1,5 g L-1 (Neogen Corporation, Lansing, Michigan)) e a 

placa foi incubada por 12 h a 37 °C. Uma única colônia foi lançada em 50 mL de meio 

LB líquido (triptona 10 g L-1, extrato de levedura 5 g L-1 e NaCl 10 g L-1) e incubada a 

37 °C e 200 rpm por aproximadamente 12 h. Aproximadamente 25 mL dessa cultura 

foi inoculada em um frasco de Erlernmeyer de 2 litros contendo 500 mL de meio LB 

líquido. A cultura foi incubada a 37 °C e 180 rpm e o crescimento celular foi monitorado 

em espectrofotômetro até atingir uma densidade óptica (DO) de 0,4 em 600 nm, a qual 

corresponde a uma densidade celular de 108 unidades formadoras de colônias (UFC) 

mL-1. 

O meio de cultivo foi então transferido para dois tubos de centrífuga 

autoclavados (250 mL por tubo), mantido em gelo por 30 min e centrifugado a 4 °C e 

1000 x g por 15 min. O sobrenadante de cada tubo foi descartado, os sedimentos 

foram ressuspendidos e misturados em banho de gelo, a 500 mL de água gelada. A 

suspensão de células foi então submetida a uma nova etapa de centrifugação, nas 

mesmas condições, por 20 min. Novamente o sobrenadante foi descartado, o 

sedimento ressuspendido em 250 mL de solução de glicerol 10% (v/v) e submetido a 

outra etapa de centrifugação nas mesmas condições acima. O sobrenadante foi 

descartado mais uma vez e o sedimento ressuspendido em 10 mL de solução de 

glicerol 10% (v/v) e centrifugado novamente. Por fim, o sobrenadante foi descartado 

e o sedimento ressuspenso em 1 mL de meio GYT (glicerol 10% (v/v), extrato de 

levedura 0,125% (m/v) e triptona 0,25% (m/v)). A partir desse estoque de células, foi 

preparada uma suspensão diluída 1:1000 em meio GYT e medida a densidade óptica. 

Considerando a relação 1,0 DO600 = ~ 2,5.108 UFC mL-1, o estoque foi diluído em meio 
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GYT até atingir uma concentração celular entre 2.1010 e 3.1010 UFC mL-1. Alíquotas 

de 50 µL foram estocadas a -80 °C por um período de no máximo 3 meses. 

 

 

3.2.8 Subclonagem do gene bglhi no vetor pT7BsXA 

 

 

3.2.8.1 O vetor pT7BsXA 

 

 

O vetor pT7BsXA foi desenvolvido por Ruller et al. (2006) para expressão de 

proteínas heterólogas em E. coli. Trata-se, basicamente, de um plasmídeo contendo 

a região codificadora da xilanase A de B. subtilis (XynA) juntamente com um sinal de 

secreção, de tal forma que a proteína sintetizada é secretada eficientemente e 

acumula-se no sobrenadante da cultura. Nessa etapa do projeto ele foi escolhido por 

tratar-se de um vetor relativamente pequeno, facilitando as etapas de mutagênese 

sítio dirigida necessárias para expressão da β-glucosidase de H. insolens em P. 

pastoris (descritas posteriormente no item 3.2.9 deste capítulo).  

Os detalhes do mapa de restrições do vetor pT7BsXA estão apresentados na 

Figura 8.  
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  Início da sequência que codifica o sinal de secreção                                             

                                        M  F  K  F  K   N  F  L  V  G  L  S  A   L   

 2721    AAGTCGGAAAAAATATTATAGGAGGTAACATATGTTTAAGTTTAAAAAGAATTTCTTAGTTGGATTATCGGCAGCTTTAA    

 2721    TTCAGCCTTTTTTATAATATCCTCCATTGTATACAAATTCAAATTTTTCTTAAAGAATCAACCTAATAGCCGTCGAAATT    

              MnlI     SspI             NdeI     FalI        ApoI                  FalI        

                        MnlI                      MmeI                                      

                 

Início da sequência que codifica para a endoxilanase 

         M  S  I  S  L  F  S  A  T  A  S  A  A  S  T  D  Y  W  Q  N  W  T  D  G  G  G  I  

 2801    TGAGTATTAGCTTGTTTTCGGCAACCGCCTCTGCAGCTAGCACAGACTACTGGCAAAATTGGACTGATGGGGGCGGTATA    

 2801    ACTCATAATCGAACAAAAGCCGTTGGCGGAGACGTCGATCGTGTCTGATGACCGTTTTAACCTGACTACCCCCGCCATAT    

           BbvI                         SfcI    MnlI    BbvI      BsrI                        

                                          MwoI    BmtI                                      

                                            PstI                                           

                                             NheI                                          

 

         V  N  A  V  N  G  S  G  G  N  Y  S  V  N  W  S  N  T  G  N  F  V  V  G  K  G  W 

 2881    GTAAACGCTGTCAATGGGTCTGGCGGGAATTACAGTGTTAATTGGTCTAATACCGGAAATTTTGTTGTTGGTAAAGGTTG    

 2881    CATTTGCGACAGTTACCCAGACCGCCCTTAATGTCACAATTAACCAGATTATGGCCTTTAAAACAACAACCATTTCCAAC    

           Hpy8I         FauI                    TspRI         BsaWI                AloI      

                                                                  ApoI                     

 

 T  T  G  S  P  F  R  T  I  N  Y  N  A  G  V  W  A  P  N  G  N  G  Y  L  T  L   

 2961    GACTACAGGTTCGCCTTTTAGGACGATAAACTATAATGCCGGAGTTTGGGCGCCGAATGGCAATGGATATTTAACTTTAT    

 2961    CTGATGTCCAAGCGGAAAATCCTGCTATTTGATATTACGGCCTCAAACCCGCGGCTTACCGTTACCTATAAATTGAAATA    

           SfcI                  AloI                  BslI   NlaIV          MmeI             

                                                          BanI               BsrDI          

                                                           BsaHI                           

 

         Y  G  W  T  R  S  P  L  I  E  Y  Y  V  V  D  S  W  G  T  Y  R  P  T  G  T  Y  K  

 3041    ATGGTTGGACGAGATCACCTCTCATAGAATATTATGTAGTGGATTCATGGGGTACTTATAGACCTACTGGAACGTATAAA    

 3041    TACCAACCTGCTCTAGTGGAGAGTATCTTATAATACATCACCTAAGTACCCCATGAATATCTGGATGACCTTGCATATTT    

          BplI                       MnlI   BplI                                  BsrI       

             Hin4I                      SspI   Hin4I                                         

 

Figura 8 - Mapa de restrições contendo a posição exata da endoxilanase de B.  

subtilis e algumas das enzimas de restrição disponíveis no vetor pT7BsXA 



Capítulo 3: Material e Métodos 

  

65       

                                                                           

         G  T  V  K  S  D  G  G  T  Y  D  I  Y  T  T  T  R  Y  N  A  P  S  I  D  G  D  R 

 3121    GGTACTGTAAAAAGTGATGGGGGTACGTACGACATATATACAACTACACGTTATAACGCACCTTCCATTGATGGCGATCG    

 3121    CCATGACATTTTTCACTACCCCCATGCATGCTGTATATATGTTGATGTGCAATATTGCGTGGAAGGTAACTACCGCTAGC    

                                  BsaAI                AflIII                       BsaBI    

                                   SnaBI                       PsiI                      

                                   BsiWI                                                 

 

          T  T  F  T  Q  Y  W  S  V  R  Q  S  K  R  P  T  G  S  N  A  T  I  T  F  S  N   

 3201    CACTACTTTTACGCAGTACTGGAGTGTTCGCCAGTCGAAGAGACCAACCGGAAGCAACGCTACAATCACTTTCAGCAATC    

 3201    GTGATGAAAATGCGTCATGACCTCACAAGCGGTCAGCTTCTCTGGTTGGCCTTCGTTGCGATGTTAGTGAAAGTCGTTAG    

                       TatI     BsrI     BsrI      BpmI    BsaWI                              

                          ScaI            EarI     Eco57MI   MboII                            

                                           BsaI                                            

 

         H  V  N  A  W  K  S  H  G  M  N  L  G  S  N  W  A  Y  Q  V  M  A  T  E  G  Y  Q  

 3281    ATGTGAACGCATGGAAGAGCCATGGAATGAATCTGGGCAGTAATTGGGCTTACCAAGTCATGGCGACAGAAGGATATCAA    

 3281    TACACTTGCGTACCTTCTCGGTACCTTACTTAGACCCGTCATTAACCCGAATGGTTCAGTACCGCTGTCTTCCTATAGTT    

             Hpy8I           BsaJI                  TspDTI            BslI                

                  EarI        BtgI   MboII                             PflMI                

                  SapI        NcoI                                                EcoRV          

     

                                               

     Fim da sequência que codifica para a endoxilanase 

         S  S  G  S  S  N  V  T  V  W  *   

 3361    AGTAGTGGAAGTTCTAACGTAACAGTGTGGTAACAGAGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTATTCCCT    

 3361    TCATCACCTTCAAGATTGCATTGTCACACCATTGTCTCCTAGGAGATCTCAGCTGGACGTCCGTACGTTCGAATAAGGGA    

                                  PsrI    AlwI    NlaIV      SalI   PleI    BspMI                

                                      TspRI     BamHI   Hpy188III   SfcI     Cac8I             

                                                     XbaI    AccI   MlyI      HindIII 

 

Figura 8 - Mapa de restrições contendo a posição exata da endoxilanase de B.  

subtilis e algumas das enzimas de restrição disponíveis no vetor pT7BsXA 

(conclusão) 
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3.2.8.2 Digestão enzimática dos plasmídeos pT7BsXA e pET28_bglhi 

 

 

O plasmídeo pET28_bglhi foi construído em nosso laboratório para expressão 

em E. coli da β-glucosidase de H. insolens (SOUZA et al., 2014). A digestão desse 

plasmídeo com as enzimas de restrição NheI (GCTAGC) e BamHI (GGATCC) liberam 

o fragmento correspondente ao gene bglhi. Quando submetido a digestão com as 

mesmas enzimas, o plasmídeo pT7BsXA libera somente o gene para endoxilanase 

de B. subtilis, mantendo intacta a região que contém o sinal de secreção. Dessa forma, 

por possuírem extremidades coesivas, bglhi e pT7 (plasmídeo pT7BsXA sem a 

endoxilanase) podem ser submetidos à etapa de ligação para formar o plasmídeo 

pT7_bglhi. 

As reações de digestão (tanto do pET28_bglhi como do pT7BsXA) foram 

realizadas separadamente em volume final de 20 µL, utilizando-se 2 µL de tampão 

FastDigest 10X (Thermo Scientific, Wilmington, USA), 1 U de cada uma das enzimas 

de restrição (NheI e BamHI, Thermo Scientific) e 1 µg de cada um dos plasmídeos. O 

volume foi completado com água livre de nucleases e a mistura foi incubada por 45 

min a 37 °C. Após este intervalo, as enzimas foram inativadas a 60 °C por 10 min e a 

seguir adicionou-se 1 µL de fosfatase alcalina de intestino de bezerro (CIAP, Thermo 

Scientific) no tubo contendo o vetor pT7BsXA para desfosforilação da extremidade 3’. 

A reação foi mantida por 45 min a 37 °C. Os produtos da digestão foram aplicados em 

gel de agarose a 1% (m/v) e as bandas correspondentes ao gene bglhi e ao vetor pT7 

linear foram isoladas e purificadas do gel, utilizando-se o kit de extração de gel 

(Thermo Scientific), de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

3.2.8.3 Ligação do fragmento da Bglhi ao vetor pT7 

 

 

A reação de ligação entre bglhi e o vetor linear pT7 foi feita na proporção molar 

3:1 (fragmento:vetor) empregando 5 U de T4 DNA ligase e 4 µL de tampão da T4 DNA 

ligase 10X fornecido pelo próprio fabricante (Tris-HCl 400 mmol L-1, pH 7,8, MgCl2 100 
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mmol L-1, DTT 100 mmol L-1, ATP 5 mmol L-1, Thermo Scientific), completando-se o 

volume para 40 µL com água livre de nucleases. A reação foi incubada a 22 °C por 1 

h e a seguir a T4 DNA ligase foi inativada incubando-se a mistura a 65 °C por 10 min. 

Células DH5 eletrocompetente foram transformadas com o produto da reação de 

ligação (conforme será descrito no item 3.2.8.4).  

 

 

3.2.8.4 Transformação em células de E. coli DH5 

 

 

A 50 µL de células eletrocompetentes foi adicionado 1 μL do produto da reação 

de ligação descrita no item 3.2.8.3. A suspensão foi mantida em gelo por 5 min, 

transferida para uma cubeta de eletroporação com 0,2 cm de espessura (BioRad, 

Hercules, CA, USA) e submetida a um pulso elétrico de 2500 V no eletroporador 

MicroPulser (BioRad). Imediatamente após o pulso elétrico foram adicionados, na 

própria cubeta, 800 µL de meio SOC (extrato de levedura 0,5% (m/v), triptona 2% 

(m/v), NaCl 10 mmol L-1, KCl 2,5 mmol L-1, MgCl2 10 mmol L-1, MgSO4 10 mmol L-1 e 

glicose 20 mmol L-1) gelado. A suspensão foi então transferida para um microtubo 

estéril de 1,5 mL e incubada por 1 h a 180 rpm e 37 °C. Após esse intervalo de tempo, 

a suspensão foi lançada em placas contendo meio LB sólido acrescido de 100 µg    

mL-1 de ampicilina. As placas foram mantidas a 37 °C por no mínimo 16 h. 

Esse mesmo protocolo de transformação foi utilizado para multiplicação de 

todos os plasmídeos utilizados para desenvolvimento deste trabalho de doutorado. A 

única alteração diz respeito aos antibióticos utilizados no meio LB sólido. Para isso, 

respeitamos a resistência presente em cada plasmídeo.  

 

 

3.2.8.5 PCR de colônia 

 

 

Após o crescimento das células transformadas em meio LB sólido, foram 

selecionadas algumas colônias e realizou-se um PCR de colônia, a fim de verificar a 
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ocorrência de inserção dos fragmentos e não somente o crescimento de colônias 

contendo vetor vazio. Essas colônias foram ressuspensas em 20 µL de água, dos 

quais 3 µL foram utilizados para a realização do PCR de colônia e o restante lançado 

em 5 mL de meio LB líquido (acrescido dos antibióticos adequados) para futura 

extração dos DNAs plasmidiais dos clones positivos (conforme será descrito no item 

3.2.8.6). Os 3 µL destinados à realização do PCR de colônia foram transferidos para 

tubos de 500 µL e aquecidos a 90 °C por 5 min para a lise das células e liberação do 

DNA. Após o resfriamento, adicionou-se aos tubos 0,5 pmol de cada um dos dois 

oligonucleotídeos que anelam especificamente em cada vetor, 2,5 mmol L-1 do cofator 

MgCl2, 0,1 mmol L-1 de dNTP Mix (2 mmol L-1 de cada um dos dNTP), 2,5 U de Taq 

DNA polimerase recombinante (Thermo Scientific) em tampão de PCR 10X do próprio 

fabricante (Tris-HCl 200 mmol L-1, pH 8,4, e KCl 500 mmol L-1, Thermo Scientific) e 

água estéril para um volume final de 50 µL. A reação do PCR de colônia foi realizada 

em termociclador (Veriti® 96-well Thermal Cycler, Life Technology, Foster City, CA, 

EUA), sendo os tubos incubados a 95 °C por 2 min e submetidos a 25 repetições do 

seguinte ciclo:  

- 1 min a 95 °C, 

- 1 min a 50 °C, 

- 1 min a 72 °C.  

Com o intuito confirmar se não houve nenhum problema com a reação de PCR 

(problemas com os reagentes ou anelamento dos oligonucleotídeos), alguns PCRs de 

colônia foram acompanhados de uma reação controle na qual 20 ng do plasmídeo 

contendo um inserto de tamanho conhecido foi submetido às mesmas condições de 

reação descritas acima. 

Os produtos da reação foram analisados em gel de agarose a 1,0% (m/v) e os 

clones que apresentaram resultados positivos (bandas correspondentes ao tamanho 

esperado para cada fragmento) tiveram seus DNAs plasmidiais extraídos. 
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3.2.8.6 Minipreparação de DNA plasmidial 

 

 

As colônias positivas (selecionadas por PCR de colônia) foram inoculadas em 

5 mL de meio LB líquido acrescido do antibiótico requerido e incubadas por 12 h a 37 

°C e 180 rpm. Após o cultivo, 1,5 mL da suspensão bacteriana foram transferidos para 

microtubo estéril de 1,5 mL, o qual foi centrifugado a 12.000 x g por 1 min, com 

posterior descarte do sobrenadante. Ao pellet adicionou-se outras duas alíquotas da 

suspensão de 1,5 mL cada e o procedimento foi repetido. Assim, a massa celular 

obtida ao final do procedimento correspondeu àquela presente em 5 mL da suspensão 

bacteriana original. O DNA plasmidial foi então extraído das bactérias utilizando o kit 

PureYieldTM Plasmid Miniprep System (Promega, Madison, EUA), de acordo com as 

especificações do fabricante. Ao final do procedimento, o DNA foi recuperado em 25 

µL de água estéril pré-aquecida a 50 °C e quantificado em BioSpec-nano (Shimadzu-

Scientific Instruments, Columbia, MD, EUA). Os plasmídeos assim obtidos foram 

mantidos a -20 °C até o momento do uso.  

 

 

3.2.9 Subclonagem do gene bglhi em pPIC9kf1CT para expressão em P. 

pastoris 

 

 

3.2.9.1 O vetor pPIC9kf1CT 

 

 

O vetor pPIC9kf1CT é uma modificação do vetor pPIC9kf1- (gentilmente cedido 

pela professora Maria Celia Bertolini, UNESP, Araraquara- SP) usado para a 

expressão de proteínas heterólogas em P. pastoris. A modificação introduziu uma 

sequência codificadora de polihistidinas em continuidade à região carboxi-terminal da 

proteína a ser clonada (MALDONADO, 2013). O vetor é do tipo shuttle, podendo ser 

replicado em leveduras e em E. coli e apresenta as marcas de seleção para bactérias 

(gene que confere resistência à ampicilina- AmpR) e leveduras (complementação 
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auxotrófica pela presença do gene da histidinol desidrogenase -HIS4). Nesse vetor a 

expressão gênica está sob o controle do promotor induzível da AOX1 (álcool oxidase 

1), o que permite o crescimento de uma grande massa celular antes da expressão do 

gene, em meio contendo metanol. Outra característica deste vetor é a presença de 

uma sequência sinal, após a região promotora responsável pela internalização da 

proteína expressa no retículo endoplasmático, que direciona a proteína para a via de 

secreção. As Figuras 9 e 10, representam o mapa físico do vetor pPIC9kf1CT e 

detalhes do sítio múltiplo de clonagem, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 9 - Mapa físico do vetor pPIC9kf1CT 
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Figura 10 - Mapa de restrições do vetor pPIC9kf1CT 
A sequência mostra detalhes dos sítios múltiplos de clonagem (SMC) que contém 
sítios de restrição para as enzimas XhoI, EcoRI, AvrII, NotI e SnaBI (não indicada, 
mas localizada imediatamente antes de EcoRI). 
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3.2.9.2 Mutagênese sítio-dirigida para eliminação dos sítios de StuI nas 

posições 647 e 752 do gene bglhi 

 

 

A fim de utilizar a enzima de restrição StuI (AGGCCT) na etapa de linearização 

do vetor pPIC9kf1CT (item 3.2.10.2), os dois sítios internos de StuI presentes no gene 

bglhi foram eliminados por meio de duas mutações silenciosas. A técnica escolhida 

para a realização dessas mutações foi a mutagênese sítio-dirigida, proposta por Liu e 

Naismith (2008), conforme representada na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Esquema representativo da mutagênese sítio-dirigida utilizada para 

eliminar individualmente os dois sítios internos de StuI do gene bglhi  

A figura foi adaptada de Liu e Naismith (2008). 
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Trata-se de uma reação de PCR normal na presença de oligonucleotídeos 

complementares apenas na região que contem a mutação de interesse (cada uma 

das mutações foi inserida separadamente, de modo que o mesmo protocolo foi 

realizado duas vezes). 

Primeiramente foi feito o anelamento dos oligonucleotídeos contendo a 

mutação de interesse ao molde (Fig. 11A). Como molde, utilizamos o plasmídeo 

construído anteriormente (pT7_bglhi). Na segunda etapa (Fig. 11B) foi feita a extensão 

dos oligonucleotídeos utilizando o plasmídeo parental como molde. Na terceira etapa 

(Fig. 11C) os oligonucleotideos contendo a mutação aleraram-se tanto ao plasmídeo 

parental quanto às fitas recém-sintetizadas, aumentando o número de cópias 

contendo a mutação de interesse. Finalmente, foi feito um tratamento da mistura final 

(que contem plasmídeos parentais e recém-sintetizados) com a enzima DpnI (GATC) 

que reconhece e degrada apenas os plasmídeos parentais por serem metilados. 

Confirmada a inserção da primeira mutação (por meio de sequenciamento automático) 

este plasmídeo serviu de molde para a segunda reação na presença de 

oligonucleotideos contendo a segunda mutação. 

A tabela a seguir mostra os oligonucleotídeos utilizados para inserir as 

mutações silenciosas e eliminar os sítios internos de StuI. 
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Tabela 2: Oligonucleotídeos contendo as mutações silenciosas para eliminar os 

sítios internos de StuI do gene bglhi  

Sítio  
interno 

Oligonucleotídeos 
Temperatura 

de anelamento 
(˚C) 

Produto 
esperado 

(pb) 

StuI  
(647) 

StuI1_F5’- 3’ 

GCCGTCAAGGCATATCGCGAGGAC 

StuI1_R5’-3’ 

CTGCTCGCGATATGCCTTGACGGC 

50 4500 

StuI  
(752) 

StuI2_F5’- 3’ 

GACATTGAAGCATGCGACCGCAAGAT
CGAGTTC 

StuI2_R5’-3’ 

GTCGCATGCTTCAATGTCGGCCGGGT
CCTCGGG 

50 4500 

 

 

Para inserir a primeira mutação silenciosa (posição 647), a um microtubo 

contendo 10 ng do plasmídeo pT7_bglhi foram adicionados 5 μL de tampão da enzima 

Pfu DNA polimerase 10X fornecido pelo fabricante (Tris-HCl 200 mmol L-1, pH 8,8, 

(NH4)2SO4 100 mmol L-1, KCl 100 mmol L-1, BSA 1 mg mL-1, Triton X-100 1% (v/v) e 

MgSO4 20 mmol L-1, Thermo Scientific), 5 μL de dNTP Mix, 5 μL do Primer StuI1_F5’- 

3’ 10 pmol μL-1, 5 μL do Primer StuI1_R5’- 3’ 10 pmol μL-1, 2,5 U Pfu DNA Polimerase 

(Thermo Scientific) e água livre de nucleases suficiente para completar 50 μL.  

Os microtubos foram levados ao termociclador, utilizando-se um programa que 

consiste em: uma etapa de 3 min a 95 °C para desnaturação inicial e ativação da 

enzima Pfu DNA polimerase e uma sequência de 30 ciclos, que incluíram uma 

segunda etapa de desnaturação de 1 min a 95 °C, uma etapa de anelamento de 1 min 

a 50 °C e uma etapa de extensão de 10 min a 72 °C. A reação foi finalizada com uma 

etapa de extensão adicional de 10 min a 72 °C. Alíquotas dos produtos obtidos foram 

analisadas em gel de agarose a 1% (m/v). 
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O produto da reação foi purificado diretamente da solução utilizando-se o kit de 

purificação de PCR (Promega), de acordo com as instruções do fabricante. Ao final 

do procedimento, o DNA foi recuperado em 25 µL de água estéril pré-aquecida a 50 

°C. Adicionou-se então 2 U da enzima de restrição DpnI e 3 μL de tampão FastDigest 

10X (Thermo Scientific), e a reação foi incubada por 3 h a 37 °C. O produto da reação 

foi purificado diretamente da solução, conforme explicado anteriormente. O DNA foi 

recuperado em 30 µL de água estéril pré-aquecida a 50 °C e submetido a 

ultracentrifugação a vácuo para concentração da amostra. O DNA foi ressuspenso em 

2 µL de água estéril e submetido à etapa de transformação com células DH5 

eletrocompetentes (conforme item 3.2.8.4). Após o crescimento das células 

transformadas, as etapas de PCR de colônia, minipreparação do DNA plasmidial e 

sequenciamento automático dos plasmídeos seguiram os mesmos protocolos 

descritos anteriormente.    

Confirmada a mutação na posição 647, esse plasmídeo serviu de molde para 

a reação de inserção da mutação na posição 752. A reação foi realizada exatamente 

como descrito anteriormente, na presença dos oligonucleotideos StuI2_F5’- 3’ e 

StuI2_R5’- 3’. O plasmídeo contendo as duas mutações foi nomeado de 

pT7_bglhi_mut. Além do sequenciamento automático, a confirmação das mutações 

foi realizada por meio de um teste de digestão do pT7_bglhi_mut com a enzima de 

restrição StuI. A reação de digestão foi realizada conforme descrito no item 3.2.8.2. 

 

 

3.2.9.3 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores para subclonagem do 

gene bglhi em pPIC9kf1CT 

 

 

Com base nas informações sobre a sequência de nucleotídeos da β-

glucosidase de H. insolens, depositada pelo nosso grupo de pesquisa no bando de 

dados NCBI (GenBank: KF588650) (SOUZA et al., 2014), foram idealizados os 

oligonucleotídeos para subclonagem do gene de interesse no vetor pPIC9kf1CT. Os 

oligonucleotídeos foram construídos flanqueando o gene de interesse com os sítios 
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de restrição SnaBI (TACGTA) e AvrII (CCTAGG) (Thermo Scientific) nas posições 5´ 

e 3´ respectivamente. Na Tabela 3 estão apresentados os oligonucleotídeos 

utilizados. 

 

 

Tabela 3: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para subclonagem do gene 

bglhi em pPIC9kf1CT 

Gene 
(GI) 

Oligonucleotídeos 

Temperatura 
de 

anelamento 
(°C) 

Produto 
esperado 

(pb) 

KF588650 

bglhi_pichia_F5’- 3’ 

GGGTACGTAATGTCTCTTCCTCCGGAC 

bglhi_pichia_R5’-3’ 

GGGCCTAGGCTCCTTGCGAATCAAGCT 

50 1450 

 

 

3.2.9.4 Amplificação do gene bglhi e dos sítios de restrição SnaBI e AvrII para 

subclonagem em pPIC9kf1CT 

 

 

A um microtubo contendo 80 ng do plasmídeo pT7_bglhi_mut foram 

adicionados 5 μL de tampão da enzima Pfu DNA polimerase 10X fornecido pelo 

fabricante (Thermo Scientific), 5 μL de dNTP Mix, 5 μL do Primer bglhi_pichia_F5’- 3’ 

10 pmol μL-1, 5 μL do Primer bglhi_pichia_R5’- 3’ 10 pmol μL-1, 2,5 U Pfu DNA 

Polimerase (Thermo Scientific) e água livre de nucleases suficiente para completar 50 

μL.  

Os microtubos foram levados ao termociclador, utilizando-se um programa que 

consistiu em: uma etapa de 2 min a 95 °C para desnaturação inicial e ativação da 

enzima Pfu DNA Polimerase e uma sequência de 30 ciclos, que incluem uma segunda 

etapa de desnaturação de 30 segundos a 95 °C, uma etapa de anelamento de 30 

segundos a 50 °C e uma etapa de extensão de 4 min a 72 °C. A reação foi finalizada 

com uma etapa de extensão adicional de 10 min a 72 °C. Os produtos da reação foram 
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aplicados em gel de agarose a 1% (m/v) e as bandas de interesse foram isoladas e 

purificadas do gel, utilizando-se o kit de extração de gel (Promega), de acordo com as 

instruções do fabricante. 

 

 

3.2.9.5 Digestão enzimática e ligação do fragmento de interesse ao vetor 

pPIC9kf1CT 

 

 

O fragmento gerado na amplificação anterior e o vetor pPIC9kf1CT foram 

submetidos a digestão com as enzimas de restrição SnaBI e AvrII, como descrito no 

item 3.2.8.2.  

A reação de ligação entre os fragmentos de DNA e o vetor linear digeridos foi 

feita na proporção molar 5:1 (fragmento:vetor) empregando 5 U de T4 DNA ligase, 3 

μL de uma solução 50% de polietilenoglicol, 3 μL de tampão da T4 DNA ligase 10X 

fornecido pelo próprio fabricante (Thermo Scientific), completando-se o volume para 

40 μL com água livre de nucleases. A reação foi incubada a 16 °C por 6 h e a seguir 

a T4 DNA ligase foi inativada incubando-se a mistura a 65 °C por 10 min. O produto 

da reação de ligação foi utilizado para transformar células DH5α eletrocompetentes 

(conforme descrito no item 3.2.8.4). Após o crescimento das células transformadas, 

as etapas de PCR de colônia, minipreparação do DNA plasmidial e sequenciamento 

automático dos plasmídeos seguiram os mesmos protocolos descritos anteriormente. 

O vetor pPIC9kf1CT contendo o inserto de interesse foi nomeado 

pPIC9kf1CT_bglhi_mut.     

 

 

3.2.10 Transformação em P. pastoris 

 

 

3.2.10.1 Linhagem utilizada 
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A linhagem utilizada para expressão da β-glucosidase de H. insolens foi P. 

pastoris GS115 (Invitrogen). Essa linhagem possui uma mutação no gene da histidinol 

desidrogenase (his4) que impede a síntese do aminoácido histidina. O plasmídeo de 

expressão (pPIC9kf1CT) carrega o gene HIS4 que complementa o gene his4 no 

genoma da levedura. Dessa forma, os transformantes são selecionados pela 

capacidade de crescimento em meio de cultura sem histidina. Outra particularidade 

do genoma desta levedura é a existência de dois genes AOX que codificam para duas 

isoformas da enzima álcool oxidase: a álcool oxidase 1 (AOX1) e a álcool oxidase 2 

(AOX2). A AOX1 é a principal isoforma e a sua concentração na célula supera a de 

AOX2. A função destas duas enzimas é metabolizar o metanol a formaldeído por meio 

de uma reação de oxidação com oxigênio molecular. As leveduras podem apresentar 

dois fenótipos distintos quanto à metabolização do metanol: MutS (methanol utilization 

slow) e Mut+ (methanol utilization plus). Nas leveduras Mut+, os dois genes são 

funcionais e o AOX1 é responsável pela maior parte da produção da enzima. Nas 

leveduras apresentando o fenótipo MutS, o gene AOX1 está nocauteado e o AOX2 

está em atividade. No atual trabalho foi utilizado somente o fenótipo Mut+.  

 

 

3.2.10.2 Linearização do plasmídeo pPIC9kf1CT_bglhi_mut 

 

 

O plasmídeo pPIC9kf1CT_bglhi_mut foi submetido a reação de digestão com a 

endonuclease StuI para linearização. A reação consistiu de 2 μg do plasmídeo 

pPIC9kf1CT_bglhi_mut, 2,5U de endonuclease StuI e 2 μL de tampão FastDigest 10X 

(Thermo Scientific), completando com água estéril para um volume final de 20 μL. A 

mistura foi incubada por 30 min a 37 °C e o produto da reação foi purificado 

diretamente da solução utilizando-se o kit de purificação de PCR (Promega), de 

acordo com as instruções do fabricante. Ao final do procedimento, o DNA foi 

recuperado em 25 µL de água estéril pré-aquecida a 50 °C e quantificado em BioSpec-

nano imediatamente antes da transformação. A linearização em região pré-

estabelecida, no gene da histidina desidrogenase, produz eventos de recombinação 

homóloga no genoma da levedura no momento da transformação (Fig. 12). A 
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integração no genoma via recombinação ocorre quando o vetor de expressão contém 

regiões que são homólogas ao genoma da P. pastoris.  

 

 

 

Figura 12 - Integração do vetor no genoma de P. pastoris por inserção gênica no 

locus da histidina desidrogenase 

O uso de cepa mutante his4 (P. pastoris GS115) permite que os transformantes 
cresçam em meio sem histidina, pois o evento de complementação gênica desfaz o 
fenótipo mutante. HIS4, gene da histidina desidrogenase selvagem; his4, gene da 
histidina desidrogenase mutante; GI, gene de interesse; 5’ AOX1, promotor AOX. A 
figura foi adaptada de Daly e Hearn (2005). 
 

 

3.2.10.3 Preparo de células de P. pastoris GS115 eletrocompetentes 

 

 

Uma colônia de P. pastoris recém inoculada em placa contendo meio de cultura 

YPD sólido (extrato de levedura 10 g L-1, peptona 20 g L-1, glicose 20 g L-1 e ágar 15 

g L-1) foi lançada em 100 mL de meio de cultura YPD líquido (extrato de levedura 10 

g L-1, peptona 20 g L-1 e glicose 20 g L-1) e incubada a 30 °C por aproximadamente 18 

h, sob agitação de 200 rpm, até atingir a DO de 2,0 em 600 nm. As células foram 

coletadas por centrifugação a 4000 rpm por 5 min e ressuspendidas em 100 mL de 

água estéril gelada, seguido por mais um ciclo de centrifugação e mais uma lavagem 

com 100 mL de água estéril gelada. O mesmo procedimento foi repetido e então as 

células foram novamente centrifugadas e lavadas com 5 mL de uma solução estéril 

gelada de sorbitol 1 mol L-1. Por fim, as células competentes foram coletadas por 



Capítulo 3: Material e Métodos 

  

80       

centrifugação e ressuspendidas em 1 mL de solução de sorbitol 1 mol L-1 estéril 

gelada, sendo conservadas em gelo e usadas imediatamente nas reações de 

transformação por eletroporação.  

 

 

3.2.10.4 Transformação em células de P. pastoris GS115 eletrocompetentes 

 

 

Em banho de gelo, foram transferidos 80 μL das células competentes para uma 

cubeta de eletroporação com 0,2 cm de espessura. Em seguida, foram adicionados 1 

μg de DNA plasmidial linearizado e purificado (em até 20 μL de água estéril) e a 

mistura foi homogeneizada na própria cubeta e deixada em banho de gelo por 5 min. 

A seguir, a cubeta foi transferida para os eletrodos do eletroporador e submetida a um 

pulso elétrico de 1500 V. Imediatamente após o pulso elétrico, as células foram 

suspensas em 500 μL de sorbitol 1 mol L-1 estéril e gelado e alíquotas de 250 μL foram 

transferidas para placas de Petri contendo meio MD sólido (Base nitrogenada para 

leveduras sem aminoácidos e sulfato de amômio (YNB, Sigma-Aldrich Chem. Co.) 3,4 

g L-1, glicose 10 g L-1, sulfato de amônio 10 g L-1, biotina 4.10-4 g L-1 e ágar 15 g L-1). 

As placas foram então incubadas por 3-4 dias a 30 °C. 

 

 

3.2.10.5 Seleção das colônias transformadas que apresentaram atividade β-

glucosidásica 

 

 

Após o aparecimento das colônias em meio sólido (aproximadamente 3-4 dias), 

cerca de 15 colônias foram repicadas em meio MD sólido para manutenção e também 

em meio MD seletivo (meio MD sólido sem glicose 10 g L-1 mas acrescido de esculina 

1 g L-1 e cloreto férrico 0,3 g L-1), para detecção de atividade β-glucosidásica. As 

placas foram incubadas por 24-48 h a 30 °C até o aparecimento de halos escuros, 

indicando a presença de atividade β-glucosidásica. 
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3.2.11 Efeito do tempo e do meio de cultivo sobre a expressão da β-

glucosidase de H. insolens em P. pastoris 

 

 

Um dos clones transformados com o plasmídeo pPIC9kf1CT_bglhi_mut que 

apresentou halo escuro quando repicado em meio MD sólido seletivo foi escolhido 

para expressão em meio líquido. A mesma colônia foi lançada em 3 frascos de 

Erlenmeyer de 1 L cada um contendo 100 mL de um dos seguintes meios de 

crescimento: YPG (extrato de levedura 10 g L-1, peptona 20 g L-1, glicerol 1% (v/v) e 

fosfato de potássio 100 mmol L-1, pH 6,0), BMG (YNB 3,4 g L-1, sulfato de amônio 10 

g L-1, biotina 4.10-4 g L-1, glicerol 1% (v/v) e fosfato de potássio 100 mmol L-1, pH 6,0) 

e BMGY (meio BMG acrescido de extrato de levedura 10 g L-1 e peptona 20 g L-1). As 

culturas foram incubadas a 30 °C por aproximadamente 20 h, sob agitação de 200 

rpm, até atingir DO entre 2,0-6,0 em 600 nm. As culturas foram centrifugadas a 4000 

rpm a 25 °C por 5 min. Os sobrenadantes foram descartados e as células 

ressuspendidas em 5 mL do meio correspondente. As células crescidas em meio YPG 

foram transferidas para dois frascos de Erlenmeyer de 1 L contendo 100 mL de meio 

YPM (idêntico ao meio YPG com substituição do glicerol por metanol nas 

concentrações 0,5% (v/v) ou 1% (v/v)) de modo a atingir a densidade óptica de 1,0 em 

600 nm. O mesmo foi feito para as células crescidas nos meios BMG ou BMGY, que 

foram transferidas para dois frascos de Erlenmeyer de 1 L contendo 100 mL de meios 

BMM ou BMMY (idênticos aos meios BMG e BMGY respectivamente, com 

substituição do glicerol por metanol nas concentrações 0,5% (v/v) ou 1% (v/v)) até 

atingir densidade óptica de 1,0 em 600 nm. Alíquotas de 1 mL dos diferentes meios 

de cultura foram retiradas em intervalos de 24 h e centrifugadas por 3 min a 12000 

rpm. Os sobrenadantes foram utilizados como extrato bruto para dosagem da 

atividade β-glucosidásica e posterior análise em SDS-PAGE a 10% (LAEMMLI, 1970). 

Metanol (1% ou 0,5%) foi adicionado às culturas a cada 24 h. O pH foi corrigido 

diariamente por adição de 1 mL de fosfato de potássio 1 mol L-1, pH 6,0, e a expressão 

da enzima foi acompanhada por 12 dias. No final desse período, as culturas foram 

centrifugadas a 5000 rpm durante 20 min a 4 °C. Os sobrenadantes foram 

armazenados em geladeira (4 °C) até o momento da purificação. 
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3.2.12 Purificação por cromatografia de afinidade da β-glucosidase de H. 

insolens produzida em P. pastoris   

 

 

A enzima expressa em P. pastoris, denominada BglhiPp, foi purificada por 

cromatografia de afinidade em coluna de níquel. Uma coluna de resina de Ni2+ (2,0 x 

2,0 cm) foi equilibrada com tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 8,0, contendo NaCl 500 

mmol L-1 (Tampão A). O sobrenadante da cultura que apresentou maior atividade β-

glucosidásica teve seu pH acertado para 8,0 por adição de fosfato de potássio 1 mol 

L-1, pH 8,0 e duas alíquotas (50 mL cada) foram incubadas a 4 °C por 1 h com 2 mL 

da resina de níquel pré-equilibrada com Tampão A. A mistura resina-sobrenadante foi 

aplicada sobre a coluna e após entrada de toda a amostra, a resina foi lavada com 

Tampão A até não ser mais possível detectar a eluição de proteínas por absorção em 

280 nm. Em seguida, a coluna foi lavada com concentrações crescentes de imidazol 

(10, 25, 50 e 100 mmol L-1) no Tampão A e alíquotas de 1 mL foram coletadas para 

análise de atividade β-glucosidásica. As alíquotas apresentando maior atividade β-

glucosidásica foram reunidas e concentradas para troca do tampão A por água. A 

pureza da amostra final foi confirmada por SDS-PAGE a 10% (LAEMMLI, 1970).  

 

 

3.2.13 Dosagem de carboidratos totais  

 

 

O teor de carboidratos da BglhiPp foi estimado empregando-se o método 

descrito por Dubois et al. (1956). Alíquotas da enzima purificada foram diluídas para 

1 mL com água destilada e adicionadas de 25 µL de fenol 80%, seguidos por 5 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. A mistura foi deixada em repouso por 10 min à 

temperatura ambiente. Após este intervalo, foi determinada a sua absorbância em 490 

nm. O mesmo procedimento foi realizado empregando soluções padrão de manose 

de diferentes concentrações. 
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3.2.14 Temperatura e pH ótimos, estabilidade térmica e ao pH da BglhiPp 

 

 

A temperatura ótima de reação foi determinada em tampão Bis-Tris 50 mmol   

L-1, pH 6,0, na faixa de temperatura de 40 a 65 °C, utilizando pNP-Glc 2 mmol L-1 como 

substrato. O pH ótimo de reação da BglhiPp foi determinado a 50 °C em tampão 

McIlvaine (MCILVAINE, 1921) na faixa de pH entre 3 e 8, utilizando pNP-Glc 2 mmol 

L-1 como substrato.  

A termoestabilidade da β-glucosidase recombinante foi analisada por 

incubação da enzima diluída em água em diferentes temperaturas (50 e 55 °C). Após 

intervalos de tempo convenientes alíquotas foram retiradas e a inativação 

interrompida por imersão em banho de gelo por 1 min. A seguir, quantificou-se a 

atividade residual a 50 °C, em tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, utilizando pNP-

Glc 2 mmol L-1 como substrato. 

 A estabilidade ao pH foi estimada por meio da diluição de alíquotas da enzima 

purificada em tampão McIlvaine (MCILVAINE, 1921), numa faixa de pH entre 3,0 e 

8,0. As amostras diluídas foram mantidas em geladeira (4 ºC) por 24 h, determinando-

se a seguir a atividade residual como descrito acima. 

 

 

3.2.15 Expressão e purificação da Bglhi 

 

 

A β-glucosidase de H. insolens expressa em E. coli foi produzida conforme 

protocolo descrito por Souza et al., 2014. 
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3.3 Resultados  

 

 

3.3.1 Planejamento da subclonagem do gene bglhi no vetor pT7BsXA 

 

 

O planejamento da subclonagem foi feito baseando-se no vetor escolhido para 

trabalho, denominado pT7BsXA (RULLER et al., 2006). Uma vez que esse vetor 

apresentava uma endoxilanase de B. subtilis em sua construção, o primeiro passo foi 

retirá-la, preservando a região responsável pela secreção da enzima. Para isso, 

conforme visto na Figura 8 (item 3.2.8.1), as opções para enzimas de restrição tiveram 

que ser obrigatoriamente NheI (que cliva exatamente entre o fim da sequência 

sinalizadora e o início da endoxilanase) e alguma enzima com sítio de clivagem após 

o térmico da sequência da endoxilanase. Para escolher a segunda enzima, foi então 

feito uma análise do gene bglhi com auxílio do programa BioEdit (Fig. 13), 

identificando-se o grupo de enzimas que não clivassem internamente a sequência. 

Assim, foram escolhidas as enzimas de trabalho: NheI e BamHI. 

 

 

AarI, AatII, Acc65I, AclI, AflII, AflIII, AgeI, AhdI, AleI, AloI, AloI, AlwNI, ApaI, ApaLI, 

ApoI, AscI, AseI, AsiSI, AvrII, BaeI, BaeI, BamHI, BbsI, BbvCI, BcgI, BcgI, BclI, 

BfrBI, Bme1580I, BmgBI, BmtI, BplI, BpmI, Bpu10I, BsgI, BsiWI, BsmI, BspHI, BsrBI, 

BsrGI, BstAPI, BstBI, BstXI, BstZ17I, Bsu36I, BtsI, ClaI, DraI, DraIII, Eco57I, 

Eco57MI, EcoRI, EcoRV, FseI, FspAI, HindIII, HpaI, KpnI, MfeI, MluI, MscI, MslI, 

NdeI, NheI, NruI, NsiI, PacI, PciI, PmeI, PmlI, PpiI, PpiI, PshAI, PsiI, PspOMI, PsrI, 

PsrI, PstI, PvuI, SapI, SbfI, SexAI, SfcI, SfiI, SgrAI, SmaI, SnaBI, SpeI, SphI, SrfI, 

SspI, SwaI, XbaI, XcmI, XmaI,  ZmnI, ZraI 

Figura 13 - Enzimas de restrição que não clivam internamente a sequência que 

codifica a β-glucosidase de H. insolens 
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3.3.2 Subclonagem do gene bglhi no vetor pT7BsXA 

 

 

Os plasmídeos pT7BsXA (Fig. 14a) e pET28_bglhi (Fig. 14b) foram digeridos 

com as enzimas de restrição NheI e BamHI. A análise dos produtos de reação de 

digestão do plasmídeo pT7BsXA (Fig. 14a, linha 3) revelou a presença de um 

fragmento entre 500 e 750 pb (próximo ao tamanho esperado, 688 pb, da 

endoxilanase de B. Subtilis) e o vetor linear pT7 próximo a 3000 pb (exatamente 2939 

pb). Podemos observar também que, enquanto o vetor linear pT7 migrou de acordo 

com o tamanho esperado, o controle (vetor não submetido a reação de digestão, Fig. 

14a, linha 2) migrou de modo anômalo, além de apresentar algumas isoformas de 

acordo com a conformação adquirida pelo plasmídeo. Já a análise dos produtos de 

reação de digestão do plasmídeo pET28_bglhi com as mesmas enzimas (Fig. 14b, 

linha 3), revelou a presença de um fragmento próximo a 1500 pb, correspondendo ao 

fragmento de interesse (bglhi), e outras duas bandas, próximas a 5300 e 6800, pb 

correspondendo aos vetores pET-28a(+) vazio e pET28_bglhi não digerido, 

respectivamente. Podemos observar também que o vetor não submetido a reação de 

digestão (Fig. 14b, linha 2) migrou de modo anômalo, uma vez que era esperada uma 

banda próxima de 7000 pb, justamente pela conformação adquirida pelo plasmídeo. 
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Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose (1,0 %, m/v) após digestão dos 

plasmídeos pT7BsXA (a) e pET28_bglhi (b) com as enzimas NheI e BamHI 

(1) padrão de massa molecular aparente, (2) plasmídeos não submetidos a reação de 
digestão (controles), (3) plasmídeos após reação de digestão com NheI e BamHI. 
 

 

A seguir, o fragmento correspondente a bglhi e o vetor linear pT7 foram 

submetidos a reação de ligação e os produtos foram utilizados para transformar 

bactérias competentes E. coli DH5. Após o crescimento das células transformadas 

em meio LB sólido, realizou-se um PCR de colônia (com auxílio dos oligonucleotídeos 

M13Forward e M13Reverse que anelam especificamente no vetor pT7) para 

confirmação da presença do inserto no plasmídeo. A análise dos produtos obtidos por 

eletroforese em gel de agarose (Fig. 15) revelou a presença de um fragmento próximo 

a 1500 pb nas colônias C, D, E, H, I e J, indicando a presença do inserto no plasmídeo. 

As demais colônias não continham o inserto (colônias vazias). 
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Figura 15 - Análise eletroforética dos produtos de PCR de colônias selecionadas 

de células DH5 transformadas com o plasmídeo pT7_bglhi 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – J) produtos de PCR de 

colônias selecionadas de células DH5 transformadas com o plasmídeo pT7_bglhi. 
 

 

O DNA plasmidial dos clones selecionados (C, D, E, H, I e J) foi extraído, 

purificado e sequenciado automaticamente, para confirmação da inserção correta do 

gene bglhi no pT7. O sequenciamento foi feito com boa resolução, como ilustrado 

pelos cromatogramas das regiões de começo e fim do gene, mostrados na Figura 16, 

confirmando o sucesso da subclonagem.  

 

 

Figura 16 - Cromatograma da análise do sequenciamento para confirmação da 

subclonagem do gene bglhi no vetor pT7  

A sequência GCTAGC, correspondente à enzima de restrição NheI, pode ser 
visualizada imediatamente antes da região inicial do gene (trinca ATG). Antecedendo 
essa sequência de NheI, observamos a sequência CCTCTGCA, correspondente ao 
fim da sequência sinalizadora de secreção presente no vetor. A sequência GGATCC, 
correspondente a enzima BamHI, encontra-se após a trinca correspondente ao fim do 
gene, TAA.  
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3.3.3 Planejamento da subclonagem do gene bglhi no vetor pPIC9kf1CT 

 

 

O planejamento da subclonagem foi feito baseando-se no vetor de trabalho 

escolhido (pPIC9kf1CT) e nas enzimas disponíveis no sítio múltiplo de clonagem 

desse vetor (AvrII, SnaBI, XhoI, HindIII e algumas menos comuns). A mesma análise 

do gene bglhi feita para subclonagem no vetor pT7BsXA foi utilizada aqui (Fig. 13, 

item 3.3.1). Nesse caso, as enzimas escolhidas foram SnaBI e AvrII. Durante o 

planejamento, entretanto, identificou-se que o gene bglhi apresenta dois sítios internos 

de StuI, como pode ser visto na Figura 17.  

 

 

 

   ... 

           A  V  K  A  Y  R  E  D  F  K  P  T  Q  G  G  E  I  G  I  T  L  N  G  D  A  T  L  

   641     CCGTCAAGGCCTACCGCGAGGACTTCAAGCCCACCCAGGGCGGCGAGATCGGCATCACCCTGAACGGCGACGCCACCCTG    

   641     GGCAGTTCCGGATGGCGCTCCTGAAGTTCGGGTGGGTCCCGCCGCTCTAGCCGTAGTGGGACTTGCCGCTGCGGTGGGAC    

              FauI   StuI                      BsaJI         HphI           SfaNI     BsaHI       

                  BglI                          BsaJI         TaqII                             

                  MwoI                           BslI          MwoI                             

                   HpyF10VI                                    HpyF10VI                        

                       MnlI                                     BsaBI                          

                                                                                          

            P  W  D  P  E  D  P  A  D  I  E  A  C  D  R  K  I  E  F  A  I  S  W  F  A  D  P 

   721     CCCTGGGACCCCGAGGACCCGGCCGACATTGAGGCCTGCGACCGCAAGATCGAGTTCGCCATCTCGTGGTTCGCCGACCC    

   721     GGGACCCTGGGGCTCCTGGGCCGGCTGTAACTCCGGACGCTGGCGTTCTAGCTCAAGCGGTAGAGCACCAAGCGGCTGGG    

           BceAI   NlaIV    EcoO109I            StuI     BsiEI                 BssSI              

             BsaJI   NlaIV   PpuMI    BsiEI         Cac8I                         BslI             

              BslI     AvaI    NlaIV   MnlI                                      PflMI            

              BsaJI     BsaJI    BsmFI                                                          

               BslI              EaeI                                                          

                  EcoO109I       EagI                                                          

                  PpuMI                                                                       

                  SanDI                                                                       

                 

... 

                

Figura 17 - Mapa de restrições da região do gene bglhi que contém os sítios 

internos da enzima StuI   

Os sítios de StuI na sequência de bglhi estão evidenciados na cor vermelha. 
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Como a enzima StuI seria utilizada posteriormente para linearização do vetor 

pPIC9kf1CT contendo o gene de interesse antes da etapa de transformação em 

células de P. pastoris, foi necessário eliminar esses sítios por meio de mutações 

silenciosas, antes da subclonagem. 

 

 

3.3.4 Mutagênese sítio dirigida por PCR para eliminação do sítio interno de StuI 

na posição 647 do gene bglhi 

 

 

O plasmídeo pT7_bglhi foi submetido à etapa de PCR na presença de 

oligonucleotídeos contendo a mutação silenciosa na posição 647 do gene bglhi. A 

análise dos produtos da reação (Fig. 18, linha B), revelou a presença de uma banda 

intensa próxima a 4500 pb (tamanho esperado para a amplificação do plasmídeo 

pT7_bglhi). Além disso, podemos ver um rastro abaixo dessa banda, indicando 

possivelmente os produtos de degradação dos plasmídeos parentais formados após 

a ação da enzima DpnI. 

 

 

 

Figura 18 - Eletroforese em gel de agarose (1,0 %, m/v) após reação de PCR para 

eliminação do sítio interno de StuI na posição 647 do gene bglhi  

(A) padrão de massa molecular aparente, (B) pT7_bglhi após amplificação com os 
oligonucleotídeos contendo a mutação silenciosa 647. 
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A seguir, o fragmento correspondente ao plasmídeo pT7_bglhi foi extraído do 

gel, purificado e utilizado para transformar bactérias competentes E. coli DH5. Após 

o crescimento das células transformadas em meio LB sólido, realizou-se um PCR de 

colônia (com auxílio dos oligonucleotídeos M13Forward e M13Reverse que anelam 

especificamente no vetor pT7) para confirmação da presença do inserto no plasmídeo. 

A análise dos produtos obtidos por eletroforese em gel de agarose (Fig. 19) revelou a 

presença de um fragmento próximo a 1500 pb nas colônias C - N, indicando a 

presença do inserto no plasmídeo. A colônia B não continha o inserto (colônia vazia). 

 

 

 

Figura 19 - Análise eletroforética dos produtos de PCR de colônias selecionadas 

de células DH5 transformadas com o plasmídeo contendo o gene bglhi após 

mutação silenciosa na posição 647 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 

e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – N) colônias de células DH5 
submetidas a PCR. 
 

 

O DNA plasmidial de alguns clones positivos foi extraído, purificado e 

sequenciado automaticamente, para confirmação da mutação silenciosa na posição 

647 do gene bglhi. O sequenciamento foi feito com boa resolução, e a região contendo 

a mutação está mostrada na Figura 20, confirmando o sucesso do PCR. Empregando 
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as ferramentas do programa BioEdit, pudemos visualizar dois nucleotídeos mutados. 

Esse novo plasmídeo, contendo a mutação foi nomeado pT7_bglhi_647. 

 

 

 

Figura 20- Cromatograma e alinhamento da região do gene bglhi submetida à 

mutação silenciosa 647 

A sequência GCCTAC do gene bglhi foi substituída por GCATAT (indicado por uma 
caixa vermelha na imagem) para eliminação do sítio interno de StuI. Essa modificação, 
a nível de nucleotídeos, não provocou modificações na sequência de aminoácidos. 
 

 

3.3.5 Mutagênese sítio dirigida por PCR para eliminação do sítio interno de StuI 

na posição 752 do gene bglhi 

 

  

O plasmídeo pT7_bglhi_647 foi submetido a uma nova etapa de PCR na 

presença de oligonucleotídeos contendo a mutação silenciosa na posição 752 do gene 

bglhi. A análise dos produtos da reação (Fig. 21B), revelou a presença de uma banda 

intensa próxima a 4500 pb (tamanho esperado para amplificação do plasmídeo 

pT7_bglhi). Além disso, podemos ver um rastro abaixo dessa banda, indicando 

possivelmente os produtos de degradação dos plasmídeos parentais formadas após 

a ação da enzima DpnI. 
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Figura 21 - Eletroforese em gel de agarose (1,0 %, m/v) após PCR para 

eliminação do sítio interno de StuI na posição 752 do gene bglhi  

(A) padrão de massa molecular aparente, (B) pT7_bglhi após amplificação com os 
oligonucleotídeos contendo a mutação silenciosa 752. 
 

 

A seguir, o fragmento correspondente ao plasmídeo pT7_bglhi foi extraído do 

gel, purificado e utilizado para transformar bactérias competentes E. coli DH5. Após 

o crescimento das células transformadas em meio LB sólido, realizou-se um PCR de 

colônia, como descrito anteriormente, para confirmação da presença do inserto no 

plasmídeo. A análise dos produtos obtidos por eletroforese em gel de agarose (Fig. 

22) revelou a presença de um fragmento próximo a 1500 pb nas colônias B – G e I, 

indicando a presença do inserto no plasmídeo. As colônias H, J, L e M não continham 

o inserto (colônias vazias). 
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Figura 22 - Análise eletroforética dos produtos de PCR de colônias selecionadas 

de células DH5 transformadas com o plasmídeo contendo o gene bglhi após 

mutação silenciosa na posição 752. 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – M) colônias de células 

DH5 submetidas a PCR 
 

 

Os DNAs plasmidiais de alguns clones positivos foram extraídos, purificados e 

sequenciados automaticamente, para confirmação da mutação na posição 752 do 

gene bglhi. Como o resultado dos sequenciamentos foi demorado, o sucesso das 

mutações foi confirmado imediatamente com uma reação de digestão. Para isso, os 

DNAs plasmidiais extraídos dos clones positivos foram digeridos individualmente com 

a enzima StuI. A análise dos produtos da reação de digestão por eletroforese em gel 

de agarose (Fig. 23) revelou o sucesso das duas mutações silenciosas nos clones B, 

D, E e F. Observa-se também que o controle (pT7_bglhi_647 submetido à mesma 

reação de digestão com StuI, Fig. 23, linha G) apresentou um padrão de migração 

diferente quando comparado aos clones positivos, pois ainda possuía um sítio interno 

de StuI, sofrendo, portanto, linearização. O clone C apresentou esse mesmo padrão 

de migração, indicando que ainda mantinha um sítio interno de StuI. Uma possível 

explicação para isso pode ser a digestão incompleta do DNA parental (pT7_bglhi_647) 

pela enzima DpnI. Já nos clones positivos (B, D, E e F), podemos ver a migração 

anômala dos plasmídeos circulares e suas diferentes isoformas. 
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Figura 23 - Análise eletroforética dos produtos de digestão dos DNAs 

plasmidiais extraídos dos clones positivos com a enzima StuI 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – F) DNAs plasmidiais 
extraídos de clones positivos; (G) controle (pT7_bglhi_647 submetido à mesma 
reação de digestão). 

 

 

O resultado do sequenciamento (dos DNAs plasmidiais B, D, E e F), feito com 

boa resolução (Fig. 24), mostrou a região contendo a mutação na posição 752, 

confirmando o teste de digestão realizado anteriormente, podendo-se visualizar, com 

auxílio do BioEdit, os dois nucleotídeos mutados. Dessa forma, o plasmídeo pT7_bglhi 

sem os sítios internos de StuI (pT7_bglhi_mut) pôde ser utilizado para subclonagem 

no vetor pPIC9kf1CT e expressão em P. pastoris. 
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Figura 24 - Cromatograma e alinhamento da região do gene bglhi submetida a 

mutação silenciosa 752  

A sequência GAGGCC do gene bglhi foi substituída por GAAGCA (indicado por uma 
caixa vermelha na imagem) para eliminação do sítio interno de StuI.  
 

 

3.3.6 Amplificação do gene bglhi para inserção dos sítios de restrição SnaBI e 

AvrII nas posições inicial e final do gene, respectivamente, e clonagem em vetor 

pPIC9kf1CT 

 

 

O plasmídeo pT7_bglhi_mut foi utilizado como molde para inserir os sítios de 

restrição SnaBI e AvrII nas posições inicial e final do gene bglhi, respectivamente. Dois 

pares de oligonucleotídeos contendo os sítios de restrição desejados, descritos em 

Material e Métodos (Tabela 3), foram utilizados. 

Após PCR, o gene amplificado foi submetido a eletroforese em gel de agarose, 

observando-se a presença de uma banda correspondente a aproximadamente 1500 

pb, exatamente o tamanho esperado (Fig. 25). 
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Figura 25 - Eletroforese em gel de agarose (1,0 %, m/v) dos produtos da 

amplificação do gene bglhi para inserção dos sítios de restrição SnaBI e AvrII 

nas posições inicial e final do gene, respectivamente 

(A) padrão de massa molecular aparente, (B) bglhi após amplificação com os 
oligonucleotídeos contendo os sítios de restrição SnaBI e AvrII nas posições inicial e 
final do gene, respectivamente. 

 

 

A seguir, o gene amplificado e o vetor pPIC9kf1CT foram digeridos com as 

enzimas de restrição SnaBI e AvrII e submetidos a reação de ligação. Os produtos 

foram utilizados para transformar bactérias competentes E. coli DH5, e após o 

crescimento das células transformadas em meio LB sólido, realizou-se um PCR de 

colônia (com auxílio dos oligonucleotídeos NPIC e CPIC que anelam especificamente 

no vetor pPIC9kf1CT) para confirmação da presença do inserto no plasmídeo. A 

análise dos produtos obtidos por eletroforese em gel de agarose (Fig. 26) revelou a 

presença de um fragmento próximo a 1500 pb somente na colônia B, indicando a 

presença do inserto no plasmídeo. As demais colônias não continham o inserto 

(colônias vazias). 
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Figura 26 - Análise eletroforética dos produtos de PCR de colônias selecionadas 

de células DH5 transformadas com o plasmídeo pT7_bglhi_mut 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 

e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – F) colônias de células DH5 

submetidas a PCR.  

 

 

O DNA plasmidial do único clone positivo (Fig. 26, linha B) foi extraído, 

purificado e sequenciado automaticamente, para confirmação da inserção correta do 

gene bglhi (sem os sítios internos de StuI) no vetor pPIC9kf1CT. O novo plasmídeo 

foi então linearizado com a enzima StuI e submetido a etapas de transformação em 

células de P. pastoris GS115 eletrocompetentes. Após o crescimento das células 

transformadas em meio MD sólido, 15 colônias foram repicadas em meio MD sólido 

(Fig. 27) para manutenção das colônias.  
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Figura 27 - Colônias transformadas com o plasmídeo pPIC9kf1CT_ bglhi_mut 

O plasmídeo pPIC9kf1CT_bglhi_mut linearizado foi utilizado para transformar células 
de P. pastoris GS115 eletrocompetentes. Quinze colônias (1-15) selecionadas da 
transformação foram repicadas em meio MD sólido para manutenção dos clones. C1: 
controle negativo (célula de P. pastoris transformada com vetor pPIC9kf1CT vazio).  
 

 

As mesmas 15 colônias acima foram repicadas em meio MD seletivo para 

detecção de atividade β-glucosidásica (Fig. 28). De todas as colônias testadas, 

podemos ver que apenas três (6, 7, e 13) não apresentam halo escuro, como o 

controle (C1). Logo, todas as outras colônias de P. pastoris estão produzindo a β-

glucosidase de interesse. A colônia 9 foi a escolhida para os testes de expressão em 

meio líquido.  
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Figura 28 - Detecção em meio sólido da expressão de β-glucosidases por 

colônias transformadas com o plasmídeo pPIC9kf1CT_ bglhi_mut  

As colônias selecionadas da transformação do plasmídeo pPIC9kf1CT_ bglhi_mut em 
células de P. pastoris GS115 eletrocompetentes foram repicadas em meio MD sólido 
seletivo. C1: controle negativo (célula de P. pastoris transformada com vetor 
pPIC9kf1CT vazio). Flechas: colônias sem expressão de β-glucosidases.  
 

 

3.3.7 Efeito do tempo e do meio de cultivo sobre a expressão da BglhiPp 

 

 

Para a expressão em meio líquido, a cepa transformada escolhida (colônia 9, 

Figs. 27 e 28) foi crescida inicialmente em pré-inóculo e transferida para diferentes 

meios de expressão contendo metanol. A Figura 29 representa o efeito do tempo de 

cultivo e do tipo de meio de cultura sobre a expressão da BglhiPp. A produção da 

enzima foi máxima (17,54 U mL-1 e 1754,2 Utotal) quando se utilizou o meio BMMY 

induzindo a expressão da enzima com 1% (v/v) de metanol. A segunda melhor 

produção (11,23 U mL-1 e 1123,0 Utotal) foi alcançada no mesmo meio de cultura 

(BMMY), induzindo a expressão com 0,5% (v/v) de metanol, seguida das produções 

em meio YPM, 987,1 Utotal e 894,8 Utotal, utilizando 0,5% e 1% (v/v) de metanol, 

respectivamente. A expressão da enzima utilizando-se meio de cultura BMM foi cerca 

de 19 vezes menor, se comparada à melhor condição encontrada. Dessa forma, 
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aparentemente a adição de extrato de levedura e peptona ao meio de cultura foi 

essencial para a expressão da enzima. 
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Figura 29- Efeito do tempo e do meio de cultivo sobre a expressão da β-

glucosidase de H. insolens em P. pastoris 

A expressão da BglhiPp foi acompanhada por 12 dias em diferentes meios de cultura, 
empregando diferentes concentrações de metanol para indução, como descrito em 
Material e Métodos. Meios de cultura: () BMMY, metanol 1% (v/v), () BMMY, 
metanol 0,5% (v/v), () YPM, metanol 0,5%, (□) YPM, metanol 1% (v/v), () BMM, 
metanol 1% (v/v), () BMM, metanol 0,5% (v/v). 
 

 

3.3.8 Purificação e propriedades moleculares da BglhiPp 

 

 

A purificação da enzima heteróloga foi realizada por cromatografia de afinidade 

em coluna de níquel, com um rendimento de aproximadamente 60%. A análise da 

enzima purificada por PAGE revelou uma única banda proteica (Fig. 30, linha A), 
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coincidente com uma única banda de atividade β-glucosidásica (Fig. 30, linha B). A 

pureza da enzima recombinante foi confirmada por SDS-PAGE (Fig. 30, linha C).  

A massa molecular aparente da enzima recombinante estimada por SDS-PAGE 

(Fig. 30, linha C) foi de 62 kDa.  

 

 

 

Figura 30 - Análise eletroforética da BglhiPp por PAGE (A e B) e SDS-PAGE (C e 

D)  

As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida a 7% em 
condições não desnaturantes (PAGE) e a 10 % em condições desnaturantes (SDS-
PAGE), conforme descrito em Material e Métodos. (A, C e D) Revelação com 
Coomassie Brilliant Blue R; (B) Atividade β-glucosidásica no gel, revelada com 
esculina. (D) Padrão de massa molecular aparente. Nas linhas A e B foram aplicados 
20 µg de proteína e na linha C, 25 µg. 
 
 
 

A análise comparativa da Bglhi (Fig. 31, linha A) e BglhiPp (Fig. 31, linha B) 

revelou uma diferença de 3 kDa na massa molecular aparente, o que pode ser 

atribuído à presença de glicosilação na enzima recombinante produzida em P. 

pastoris.  
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Figura 31 - Análise por SDS-PAGE da Bglhi (A) e BglhiPp (B) 

As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida a 10 % em 
condições desnaturantes (SDS-PAGE), conforme descrito em Material e Métodos. As 
bandas proteicas foram reveladas com Coomassie Brilliant Blue R. Nas linhas A e B 
foram aplicados 20 µg de proteína. 
 

 

3.3.9 Análise dos possíveis sítios de glicosilação na sequência codificadora da 

β-glucosidase de H. insolens e estimativa do teor de carboidratos da BglhiPp 

 

 

 A análise da sequência de aminoácidos da β-glucosidase de H. insolens (Fig. 

32) mostra apenas um possível sítio de N-Glicosilação (negrito e sublinhado). Esse 

possível sítio também foi predito utilizando-se o programa NetNGlyc 1.0 Server 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/). Já os possíveis sítio de O-glicosilação 

foram preditos utilizando-se o programa NetOGlyc 4.0 Server 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetOGlyc/) que apontou apenas um possível sítio na 

Ser189 (Fig. 32). Dessa forma, BglhiPp deve ser pouco glicosilada, o que poderia 

justificar um aumento de massa molecular aparente de apenas 3 kDa em relação a 

Bglhi. De fato, o teor de carboidratos totais da BglhiPp foi estimado em 6% (m/m).  
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M S L P P D F K W G F A T A A Y Q I E G S V N E D G R G P S I W D T F C A I P G K I A D G S S G A V A C D S 

Y K R T K E D I A L L K E L G A N S Y R F S I S W S R I I P L G G R N D P I N Q K G I D H Y V K F V D D L I E A 

G I T P F I T L F H W D L P D A L D K R Y G G F L N K E E F A A D F E N Y A R I M F K A I P K C K H W I T F N 

E P W C S A I L G Y N T G Y F A P G H T S D R S K S P V G D S A R E P W I V G H N I L I A H A R A V K A Y R 

E D F K P T Q G G E I G I T L N G D A T L P W D P E D P A D I E A C D R K I E F A I S W F A D P I Y F G K Y P 

D S M R K Q L G D R L P E F T P E E V A L V K G S N D F Y G M N H Y T A N Y I K H K T G V P P E D D F L G 

N L E T L F Y N K Y G D C I G P E T Q S F W L R P H A Q G F R D L L N W L S K R Y G Y P K I Y V T E N G T S L 

K G E N D M P L E Q V L E D D F R V K Y F N D Y V R A M A A A V A E D G C N V R G Y L A W S L L D N F E 

W A E G Y E T R F G V T Y V D Y A N D Q K R Y P K K S A K S L K P L F D S L I R K E 

Figura 32 - Sequência de aminoácidos da β-glucosidase de H. insolens com 

identificação dos possíveis sítios de glicosilação  

Em negrito e sublinhado está evidenciado o único possível sítio de N-Glicosilação 
presente na enzima e em vermelho indicado o possível sítio de O-Glicosilação. 
 

 

3.3.10 Caracterização bioquímica e cinética da BglhiPp  
 

 

3.3.10.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade e a estabilidade da 

BglhiPp 

 

 

O efeito da temperatura sobre a atividade pNP-glucosidásica da enzima é 

mostrado na Figura 33A. Observa-se um aumento gradual da atividade específica 

entre 40 e 55 °C, atingindo um máximo em 55 °C. Acima desta temperatura, a 

atividade específica cai cerca de 29% da atividade máxima em 60 °C, chegando a 

praticamente zero em 65 °C.  

BglhiPp mostrou um platô de máxima atividade catalítica na faixa de pH de 5,5-

6,5 como pode ser visto na Figura 33B. Além disso, manteve cerca de 84% da 

atividade máxima em pH 5,0 e 86% em pH 7,0. 
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Figura 33 - Efeito da temperatura (A) e do pH (B) sobre a atividade da BglhiPp  

(A) A atividade foi determinada em diferentes temperaturas empregando tampão Bis-
Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 num volume final de 0,6 mL. 
(B) A atividade foi determinada a 50 °C, em meio reacional constituído de tampão 
McIlvaine em diferentes valores de pH e pNP-Glc 2 mmol L-1. Os valores apresentados 
representam a média ± desvio padrão dos valores calculados para três diferentes 
experimentos (n=3). 
 

 

BglhiPp foi termoestável até 60 min a 45 °C, quando incubada em água e na 

ausência de substrato, com tempos de meia vida de 60 min a 50 °C e de menos de 5 

min a 55 °C (Fig. 34A). Quanto à estabilidade da enzima quando incubada em 

diferentes pHs (Fig. 34B), mais de 90% da atividade máxima foi mantida na faixa de 
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pH de 4,5-8,0. Porém, houve uma queda brusca de 65% da atividade máxima em pH 

4,0, indicando a grande sensibilidade da enzima a pHs mais ácidos (abaixo de 4,5). 
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Figura 34 - Estabilidade térmica (A) e ao pH (B) da BglhiPp  

(A) A enzima foi incubada em água em diferentes temperaturas e após intervalos de 
tempo adequados a atividade residual foi determinada a 50 °C em meio reacional 
constituído de tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1. A 
atividade controle (100%) correspondeu a 37,1 U mg-1. Temperaturas de incubação: 
() 45 °C, () 50 °C, () 55 °C.  (B) A enzima foi mantida em geladeira por 24 h em 
tampão McIlvaine com pH ajustado na faixa de 3,0 a 8,0. Após este intervalo de tempo, 
a atividade residual foi estimada como descrito anteriormente. A atividade controle 
(100%) corresponde àquela determinada para a enzima submetida às mesmas 
condições, em água (37,3 U mg-1). Os valores apresentados representam a média ± 
desvio padrão dos valores calculados para três diferentes experimentos (n=3). 
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3.3.10.2 Especificidade de substrato da BglhiPp 

 

 

A especificidade de substrato da enzima recombinante foi analisada 

empregando diferentes substratos sintéticos (pNP-Glc, pNP-Gal, pNP-Xil e salicina), 

além de vários substratos naturais (Tabela 4). A enzima hidrolisou todos os substratos 

com ligações glicosídicas em configuração β, independente da presença de glicose, 

indicando alta especificidade para o tipo de ligação e não para o resíduo de glicose. 

Entretanto, não foram hidrolisados substratos poliméricos, mesmo apresentando 

monômeros de glicose ligados entre si por ligações glicosídicas em configuração β, 

como CMC e Avicel.  

 

 

Tabela 4: Especificidade de substrato da β-glucosidase de H. insolens expressa 

em P. pastoris 

Substrato Atividade 

(%) 

Tipo de ligação  

Celobiose 100 Glicose β1→4 

pNP-Glc 39,8 Glicose β1 

pNP-Gal 13,3 Galactose β1 

pNP-Xil 2,6 Xilose β1 

Salicina 5,6 Glicose β1 

Lactose 10,7 Gal(β1→4)Glc 

Maltose ND Glc(α1→4)Glc 

Trealose ND Glc(α1→1α)Glc 

Sacarose ND Glc(α1→2β)Fru 

CMC ND Glicose β1→4 

Avicel ND Glicose β1→4 

A atividade foi determinada a 50 °C, em tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0. A 
hidrólise dos substratos, em concentração final 5 mmol L-1, foi avaliada por até 2 h. O 
controle (100%) correspondeu a 95,7 U mg-1. (ND) – não detectável nas condições de 
medida. Os valores apresentados representam a média dos valores calculados para 
três diferentes experimentos (n=3). 
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3.3.10.3 Determinação dos parâmetros cinéticos para estimulação da BglhiPp 

por pNP-Glc e celobiose 

 

 

Uma curva simples de saturação foi observada para a estimulação da atividade 

da BglhiPp por pNP-Glc (Fig. 35A). Os parâmetros cinéticos determinados foram Vmax 

= 38,9 ± 1,9 U mg-1 e K0,5= 0,17 ± 0,01 mmol L-1, e a estimulação ocorreu com 

cooperatividade positiva (nH= 1,1). Para o substrato natural celobiose (Fig. 35B), a 

atividade máxima (98,4 ± 3,9 U mg-1) foi cerca de 2,5 vezes maior que aquela estimada 

para o pNP-Glc e a estimulação da atividade também ocorreu com cooperatividade 

positiva (nH= 1,2). Porém, a afinidade aparente da enzima por celobiose (0,32 ± 0,02 

mmol L-1) foi cerca de 1,9 vezes menor que para o substrato sintético. A eficiência de 

utilização dos substratos, avaliada pela razão kcat/K0,5, mostrou que a celobiose 

(kcat/K0,5 = 308,1 L s-1 mmol-1) foi um melhor substrato para BglhiPp, comparada ao 

pNP-Glc (kcat/K0,5 = 229,5 L s-1 mmol-1) 

 

 

 



Capítulo 3: Resultados 

  

108       

10

20

30

40

- Log [celobiose] (mol L
-1
)

5           4          3           2

U
 m

g
-1

(B)

U
 m

g
-1

 

 

- Log [pNP-Glc] (mol L
-1
)

(A)

5              4              3            

30

60

90

 

 

 

Figura 35 - Estimulação da atividade da BglhiPp por pNP-Glc (A) e celobiose (B) 

A atividade foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0 e a reação 
foi iniciada pela adição da enzima ao meio reacional, conforme descrito em Material e 
Métodos. 

 

 

3.3.10.4 Efeito de diferentes carboidratos sobre a atividade pNP-glucosidásica 

da BglhiPp  

 

 

O efeito de diversos carboidratos, em concentração final 50 mmol L-1 no meio 

reacional, sobre a atividade pNP-glucosidásica da BglhiPp está apresentado na Tabela 
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5. Podemos observar que a atividade é praticamente insensível a presença da maioria 

dos carboidratos testados e foi estimulada cerca de 1,9 vezes na presença de glicose 

e xilose. 

 

 

Tabela 5: Efeito de diferentes carboidratos sobre a atividade pNP-glucosidásica 

da BglhiPp 

Carboidratos 

 (50 mmol L-1) 

Atividade  

(%) 

Controle* 100 

Glicose 190 

Xilose 195 

Manose 120 

Frutose 107 

Ribose 105 

Galactose 116 

Lactose 84 

Arabinose 78 

Maltose 76 

Sacarose 98 

*A atividade controle (100%) foi determinada em ausência de carboidratos livres no 
meio reacional e correspondeu a 37,1 U mg-1.  
Os valores apresentados representam a média dos valores calculados para três 
diferentes experimentos (n=3). 
 

 

3.3.10.5 Análise cinética da estimulação da atividade pNP-glucosidásica da 

BglhiPp por glicose e xilose 

 

 

O efeito de concentrações crescentes de glicose e xilose na faixa de 0-1000 

mmol L-1 sobre a atividade pNP-glucosidásica da BglhiPp, empregando pNP-Glc como 

substrato, é mostrado na Figura 36.  
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Figura 36 - Efeito da concentração de glicose (A) e xilose (B) sobre a atividade 

pNP-glucosidásica da BglhiPp 

A atividade foi determinada a 50 ºC em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 
50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 e concentrações crescentes de 
glicose (A) ou xilose (B). A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio 
reacional, conforme descrito em Material e Métodos. 
 

 

Observa-se que ocorreu estimulação da atividade enzimática por glicose até 

um máximo de 1,9 vezes em concentração 50 mmol L-1 (Fig. 36A). Similarmente, a 

atividade foi estimulada por xilose na faixa de 80-150 mmol L-1 (Fig. 36B). Acima 

destas concentrações ótimas, entretanto, ocorreu uma diminuição do efeito 
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estimulatório, embora valores abaixo do controle, caracterizando inibição da atividade 

enzimática, só tenham sido observados em concentrações dos monossacarídeos 

acima de 300 mmol L-1 para glicose e de 750 mmol L-1 para xilose. O IC50 determinado 

para glicose foi de aproximadamente 750 mmol L-1 enquanto para xilose, cerca de 

64% da atividade controle foi preservada mesmo em presença de xilose em 

concentração 1 mol L-1, não sendo possível estimar esse valor.  

Na Figura 37 está apresentada a estimulação da atividade pNP-glucosidásica 

da BglhiPp por glicose (Fig. 37A) e por xilose (Fig. 37B), em presença de concentração 

saturante de substrato (2 mmol L-1).  

Os parâmetros cinéticos calculados para a estimulação da atividade pNP-

glucosidásica da BglhiPp por glicose e xilose estão reunidos na Tabela 6. Em 

condições saturantes de pNP-Glc, a constante de afinidade aparente de BglhiPp para 

a glicose (9,0 ± 0,2 mmol L-1) foi cerca de 1,7 vezes menor que aquela determinada 

para a xilose (15,5 ± 0,6 mmol L-1). Além disso, glicose e xilose estimularam a atividade 

enzimática cerca 1,8 vezes quando comparada à atividade estimada na ausência dos 

monossacarídeos (38,9 ± 1,9 U mg-1). É interessante notar que, nos dois casos, a 

estimulação da atividade pelos monossacarídeos ocorreu com cooperatividade 

positiva, sugerindo que há pelo menos 2 sítios aos quais os monossacarídeos podem 

se ligar, supostamente o SC e SM.  
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Figura 37 - Estimulação da atividade pNP-glucosidásica da BglhiPp por glicose 

(A) e xilose (B)  

A atividade foi determinada a 50 ºC em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 
50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 e concentrações crescentes de 
glicose (A) ou xilose (B). A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio 
reacional, conforme descrito em Material e Métodos. 
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Tabela 6: Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação da atividade pNP-

glucosidásica da BglhiPp por glicose e xilose em concentração saturante de 

pNP-Glc 

Monossacarídeo 
Vmax 

(U mg-1) 

KGlicose 

(mmol L-1) 

KXilose 

(mmol L-1) 
ηH 

Glicose (1-100 mmol L-1) 70,5 ± 2,1 9,0 ± 0,2 - 1,4 

Xilose (1-200 mmol L-1) 71,6 ± 2,9 - 15,5 ± 0,6 1,3 

A atividade foi determinada a 50 ºC em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 
50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 e diferentes concentrações dos 
monossacarídeos. A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio reacional, 
conforme descrito em Material e Métodos. 

 

 

A estimulação da atividade da BglhiPp por pNP-Glc em presença de 

concentrações estimulatórias fixas de glicose (50 mmol L-1, Fig. 38A) ou xilose (100 

mmol L-1, Fig. 38B) também foi investigada. A estimulação ocorreu com 

cooperatividade positiva e os parâmetros cinéticos calculados estão apresentados na 

Tabela 7. Em presença de glicose ou xilose, houve um aumento de 2,5 vezes no valor 

da constante de afinidade aparente para o substrato, sugerindo que os 

monossacarídeos competem com o substrato pela ligação ao sítio ativo.  
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Figura 38 - Estimulação da atividade da BglhiPp por pNP-Glc em presença de 

concentrações estimulatórias fixas de glicose (A) ou xilose (B) 

A atividade foi determinada a 50 ºC em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 
50 mmol L-1, pH 6,0, em presença de concentrações estimulatórias fixas de glicose 
(50 mmol L-1, A) ou xilose (100 mmol L-1, B). A reação foi iniciada pela adição da 
enzima ao meio reacional, conforme descrito em Material e Métodos. 
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Tabela 7 - Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação da atividade β-

glucosidásica da BglhiPp por pNP-Glc em presença de concentrações 

estimulatórias fixas de glicose e xilose  

A atividade foi determinada a 50 ºC em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 
50 mmol L-1, pH 6,0, na ausência (controle) ou presença de concentrações 
estimulatórias fixas de glicose (50 mmol L-1) ou xilose (100 mmol L-1). A reação foi 
iniciada pela adição da enzima ao meio reacional, conforme descrito em Material e 
Métodos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 
Controle 

 

Glicose 

50 mmol L-1 

Xilose 

100 mmol L-1 

Vmax (U mg-1) 38,9 ± 1,9 75,9 ± 2,3 79,4 ± 3,1 

nH 1,1 1,4  1,5  

K0,5 (mmol L-1) 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,2 
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3.4 Discussão 

 

 

Esta parte do trabalho consistiu na subclonagem do gene bglhi e expressão da 

enzima recombinante em P. pastoris (BglhiPp). O gene bglhi já havia sido 

anteriormente clonado em nosso grupo de pesquisa e a enzima recombinante (Bglhi) 

foi expressa primeiramente em E. coli (SOUZA et al., 2014). Além disso, conforme 

destacado no Capítulo 1, o gene bglhi apresentou 100% de similaridade com o gene 

que codifica para uma das β-glucosidases de H. grisea var. thermoidea (BGL4) que 

foi expressa em A. oryzae (BGL4Ao, TAKASHIMA et al., 1999) e S. cerevisiae (BGL4Sc, 

BENOLIEL et al., 2010). Dessa forma, foi possível comparar as propriedades 

bioquímicas e cinéticas das β-glucosidases expressas em diferentes sistemas de 

expressão. 

A subclonagem do gene bglhi no vetor pPIC9kf1CT foi realizada com sucesso 

após duas etapas de mutações sítio-dirigidas para eliminação de dois sítios internos 

da enzima StuI. As condições de expressão da BglhiPp foram otimizadas e a produção 

atingiu 1754,2 Utotal após 12 dias de cultivo em meio BMMY induzido com 1% (v/v) de 

metanol. Outras β-glucosidases já foram expressas em P. pastoris e níveis de 

expressão muito elevados foram relatados. Os níveis de produção de β-glucosidases 

de T. reesei (CHEN et al., 2011) e de Phanerochaete chrysosporium (KAWAI et al., 

2003) foram cerca de 3,5 e 1,4 vezes maiores, respectivamente, quando comparados 

aos obtidos na melhor condição de expressão padronizada para BglhiPp. Por outro 

lado, nossa produção foi cerca de 500 vezes maior que aquela relatada para uma β-

glucosidase de Nasutitermes takasagoensis, tolerante a glicose (UCHIMA et al., 

2012). As β-glucosidases de Thermoascus aurantiacus (HONG; TAMAKI; KUMAGAI, 

2007), Aspergillus fumigatus Z5 (LIU, D. et al., 2012) e Myceliophthora thermophila 

(ZHAO et al., 2015) também foram expressas em P. pastoris, igualmente em níveis 

menores, comparadas aos obtidos neste trabalho.  

Comparando a eficiência dos dois sistemas de expressão testados em nosso 

grupo de pesquisa (P. pastoris e E. coli) para a produção da β-glucosidase de H. 

insolens, observou-se que a produção em P. pastoris foi cerca de 1,7 vezes maior. 
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Porém, enquanto o tempo de expressão em E. coli foi de apenas 5 h, a expressão 

máxima em P. pastoris foi atingida após 264 h. Entretanto, o inconveniente da 

expressão de enzimas recombinantes em E. coli é a ausência de modificações pós-

traducionais, o que pode afetar as propriedades das enzimas (BROADWAY, 2012). 

De modo bastante interessante, porém, a ausência de glicosilação da Bglhi não afetou 

de maneira importante as propriedades da enzima, quando comparadas às da enzima 

nativa, que apresenta um conteúdo de carboidratos totais ligados de cerca de 21% 

(SOUZA et al., 2014).   

 A massa molecular aparente determinada para a BglhiN foi de 54-55 kDa 

(SOUZA et al., 2013, 2010). As enzimas recombinantes estudadas por nosso grupo 

apresentaram massas moleculares superiores: 62 kDa para BglhiPp e 59 kDa para 

Bglhi (SOUZA et al., 2014). Essa diferença pode ser atribuída à presença da cauda 

de polihistidinas (aproximadamente 2,1 kDa) presente na região N-terminal da Bglhi e 

C-terminal da BglhiPp. O aumento na massa molecular da BglhiPp em relação a Bglhi 

pode ser atribuído à glicosilação. Pichia pastoris pode modificar uma cadeia proteica 

com os tipos principais de glicosilações, N-Glicosilação e O-Glicosilação. As 

glicosilações do tipo N ocorrem no aminoácido asparagina, no interior da sequência 

consenso Asn- Xaa-Ser/Thr, tanto em eucariotos (ROTH et al., 1988; OSAWA; TSUJI, 

1987; SHARON; LIS, 1982) quanto em procariotos (DELL et al., 2010), onde Xaa pode 

ser qualquer aminoácido, exceto prolina, entretanto a ocorrência desta sequência não 

é uma condição obrigatória para que ocorra a glicosilação de fato. Porém, o teor de 

carboidratos estimado para BglhiPp foi de apenas 6% (m/m), muito abaixo daquele 

estimado para BglhiN, de 21% (SOUZA et al., 2013, 2010). Embora com um conteúdo 

menor de carboidratos, BglhiPp apresentou uma massa molecular aparente maior que 

a determinada para BglhiN, em SDS-PAGE. Porém, proteínas glicosiladas apresentam 

migração anômala em gel de SDS-PAGE (STOYANOV; ZHUKOV; RIGHETTI, 2001), 

além disso, o padrão de glicosilação inserido por P. pastoris difere daquele inserido 

pelo fungo H. insolens. BGL4Ao (TAKASHIMA et al., 1999) e BGL4Sc (BENOLIEL et al., 

2010) também apresentam massas moleculares superiores à massa molecular 

deduzida a partir da sequência de aminoácidos. No caso da BGL4Ao, os autores 

atribuíram o fato à presença de glicosilação inserida pelo hospedeiro (TAKASHIMA et 

al., 1999). De fato, as diferenças observadas nas massas moleculares das enzimas 
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recombinantes quando comparadas à enzima nativa podem ser atribuídas as 

glicosilações inseridas pelos hospedeiros, mas apenas um estudo detalhado das 

posições e dos conteúdos de carboidratos inseridos por cada hospedeiro traria 

informações conclusivas a esse respeito. 

 Independentemente do conteúdo de carboidratos, conforme descrito para a 

enzima nativa, as enzimas recombinantes são monoméricas (SOUZA et al., 2013). De 

fato, a maioria das β-glucosidases estimuladas por glicose são monoméricas e 

apresentam massa molecular na faixa de 40-60 kDa (Tabela 8). A única exceção é a 

β-glucosidase de Penicillium funiculosum NCL1 que apresenta uma massa molecular 

de 130 kDa. Porém, essa enzima é a única representante da família 3 das GH entre 

as enzimas estimuladas por glicose (RAMANI et al., 2015). 

 A temperatura ótima da BglhiPp foi cerca de 5 °C inferior àquela determinada 

para as enzimas BglhiN e Bglhi (SOUZA et al., 2014, 2010). BGL4Ao apresentou 

temperatura ótima de atividade idêntica à determinada para BglhiPp (TAKASHIMA et 

al., 1999) enquanto BGL4Sc apresentou uma temperatura ótima de apenas 40 °C 

(BENOLIEL et al., 2010). Logo, os diferentes sistemas de expressão tiveram grande 

influência nessa propriedade da enzima. Temperaturas ótimas similares foram 

encontradas para outras β-glucosidases estimuladas por glicose, embora algumas 

exceções também tenham sido notadas (Tabela 8). 

Similarmente ao encontrado para BglhiN (SOUZA et al., 2010), Bglhi (SOUZA 

et al., 2014) e BglhiPp, as enzimas BGL4Ao (TAKASHIMA et al., 1999) e BGL4Sc 

(BENOLIEL et al., 2010) mostraram pH ótimos de reação de 6,0. Porém estas enzimas 

mostraram-se mais estáveis na faixa de pHs mais alcalinos, enquanto BglhiN, Bglhi e 

BglhiPp mostraram-se estáveis na faixa de pH de 4,5-8,0. A maioria das β-glucosidases 

estimuladas por glicose apresentam pH ótimo entre 5,0 e 7,0 (Tabela 8), com exceção 

para β-glucosidase de origem metagenômica que apresentou pH ótimo de reação de 

8,0 (BIVER et al., 2014). 

As condições ótimas de pH e temperatura tanto da enzima nativa como das 

formas recombinantes produzidas em nosso grupo de pesquisa sugerem o grande 

potencial dessas enzimas para o processo de hidrólise da celulose.  
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Tabela 8: Propriedades moleculares e bioquímicas de β-glucosidases estimuladas por glicose  

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro MW (kDa) Família 

pH ótimo/ 

temperatura ótima 
Referências 

BglhiPp/ 

Humicola insolens 
P. pastoris 62 GH1 

5,5-6,5/ 

55 °C 
Este trabalho 

Bglhi/ 

Humicola insolens 
E. coli 59 GH1 

5,0-7,0/ 

60 °C 
SOUZA et al., 2014 

BglhiN/ 

Humicola insolens 
Nativa 55,0 GH1 

6,0-6,5/ 

60 °C 
SOUZA et al., 2013, 2010 

BglA/ 

Thermotoga naphthophila RKU-10T 
E. coli 51,5 GH1 

7,0/ 

95 °C 
AKRAM et al., 2016 

EaBgl1A/ 

Exiguobacterium antarcticum B7 
E. coli ~53,9 GH1 

7,0/ 

30°C 
CRESPIM et al., 2016 

L167W/P172L/ 

mutante de Cel1A 
E. coli 50,0 GH1 

5,0-7,0/ 

55 °C GUO; AMANO; 

NOZAKI, 2016 L167W/P172L/P338F/ 

mutante de Cel1A 
E. coli 50,0 GH1 

5,0/ 

55 °C 

MeBglD2/ 

Metagenoma 
E. coli NI GH1 

6,0/ 

60 °C 

MATSUZAWA; YAIO, 

2016a 

Bgl6/ 

Metagenoma 
E. coli 51,5 GH1 - CAO, L. C. et al., 2015b 
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Tabela 8: Propriedades moleculares e bioquímicas de β-glucosidases estimuladas por glicose                                       (continuação) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro MW (kDa) Família 

pH ótimo/ 

temperatura ótima 
Referências 

TpBgl1/ 

Thermotoga petrophila 
E. coli 51,5 GH1 

6,0/ 

> 80°C 
COTA et al., 2015 

GH1-1/ 

Neurospora crassa 
E. coli 54,2 GH1 

5,5-6,5/ 

40-45 °C 
MELEIRO et al., 2015 

Bgl4/ 

Penicillium funiculosum NCL1 
P. pastoris 130 GH3 

5,0/ 

50 °C 
RAMANI et al., 2015 

Ks5A7/ 

metagenoma 
E. coli 54 GH1 

5,0-6,0/ 

50 °C 
UCHIYAMA et al., 2015 

BGL/ 

Thermoanaerobacterium aotearoense P8G3#4 
E. coli 49,1 GH1 

6,0/ 

60 °C 
YANG, F. et al., 2015 

AS-Esc10/ 

Metagenoma 
E. coli 54,8 GH1 

8,0/ 

60 °C 
BIVER et al., 2014 

Unbgl1A/ 

metagenoma 
E. coli 51,7 GH1 

6,0/ 

50°C 
LU et al., 2013 

r-BglNH/ 

Streptomyces sp. SCSIO 04578 
E. coli 51 GH1 

6,0/ 

45°C 
MAI et al., 2013 

Td2F2/ 

Metagenoma 
E. coli 52,0 GH1 

5,5/ 

75 °C 
UCHIYAMA et al., 2013 
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Tabela 8: Propriedades moleculares e bioquímicas de β-glucosidases estimuladas por glicose                                           (conclusão) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro MW (kDa) Família 

pH ótimo/ 

temperatura ótima 
Referências 

G1NkBG/ 

Neotermes koshunensis 
A. oryzae 60 GH1 

5,0/ 

50 °C 
UCHIMA et al., 2011 

-/ 

Humicola. grisea var. thermoidea 
nativa 60,0 NI 

6,0/ 

50 °C 

NASCIMENTO et al., 

2010 

Bgl1A/ 

Metagenoma 
E. coli 51,0 GH1 

6,5/ 

40 °C 
FANG et al., 2010 

-/ 

Scytalidum thermophilum 
Nativa 40,0  NI 

6,5/ 

60 °C 
ZANOELO et al., 2004 

-/ 

Streptomyces sp. QM-B814 
Nativa 42,0 NI 

6,0-6,5/ 

50°C 
PÉREZ-PONS et al. 1995 

O substrato utilizado nas dosagens foi pNP-Glc. 
NI – Dado não informado pelos autores. 
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Surpreendentemente, BglhiPp foi menos termoestável quando comparada às 

enzimas BglhiN e Bglhi (SOUZA et al., 2014, 2013, 2010). Além disso, as enzimas 

BGL4Ao (TAKASHIMA et al., 1999) e BGL4Sc (BENOLIEL et al., 2010), ambas 

glicosiladas, também foram muito sensíveis à temperatura. A glicosilação geralmente 

aumenta a estabilidade térmica das enzimas, possivelmente protegendo algumas 

regiões instáveis, como dobradiças ou o sítio ativo. No entanto, o efeito da glicosilação 

sobre a resistência das enzimas à exposição ao calor é muito variável, e algumas 

enzimas tiveram sua estabilidade térmica diminuída ou não afetada quando 

deglicosiladas ou expressa com um conteúdo de carboidratos inferior (SKROPETA, 

2009; BROWN et al., 2007). Diferenças de glicosilação também foram apontadas 

como as principais responsáveis por mudanças na temperatura ótima de reação (20 

°C inferior) de uma endoglucanase de Macrophomina phaseolina expressa em S. 

cerevisiae, quando comparada à mesma enzima expressa em E. coli (WANG; JONES, 

1999). De fato, o conteúdo de carboidratos parece influenciar muito a 

termoestabilidade da Bglhi. Um estudo de glicosilação sítio-dirigida poderia contribuir 

muito para o entendimento das posições cruciais de glicosilação que poderiam 

melhorar essa propriedade na enzima. 

Com algumas exceções (CRESPIM et al., 2016; GUO; AMANO; NOZAKI, 2016; 

MELEIRO et al., 2015; UCHIYAMA et al., 2015; BIVER et al., 2014; MAI et al., 2013; 

UCHIMA et al., 2011; FANG et al., 2010;), a maioria das β-glucosidases estimuladas 

por glicose mostraram-se mais termoestáveis que BglhiPp (CAO, L. C. et al., 2015b; 

RAMANI et al., 2015; YANG, F. et al., 2015; UCHIYAMA et al., 2013; NASCIMENTO 

et al., 2010; ZANOELO et al., 2004; PÉREZ-PONS et al. 1995). A β-glucosidase de 

Thermotoga naphthophila, por exemplo, apresentou temperatura ótima de 90-95 °C e 

foi completamente estável por pelo menos 8 h a 80 °C (AKRAM et al., 2016).   

BglhiPp hidrolisou a mesma gama de substratos que as enzimas BglhiN (SOUZA 

et al., 2010) e Bglhi (SOUZA et al., 2014), além da celobiose ter sido o melhor 

substrato para todas. Propriedades similares foram descritas para outras β-

glucosidases estimuladas por glicose (AKRAM et al., 2016; BIVER et al., 2014; 

UCHIYAMA et al., 2013; UCHIMA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2010; ZANOELO 

et al., 2004; PÉREZ-PONS et al. 1995). 
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Os valores dos parâmetros cinéticos determinados para estimulação da BglhiPp 

por pNP-Glc e celobiose estão reunidos na Tabela 9, juntamente com aqueles 

determinados para BglhiN (SOUZA et al., 2010), Bglhi (SOUZA et al., 2014), BGL4Sc 

(BENOLIEL et al., 2010) e BGL4Ao (TAKASHIMA et al., 1999). Podemos notar que as 

velocidades máximas de hidrólise do substrato sintético foram muito próximas para 

BglhiPp e Bglhi, e cerca de 1,5 vezes maiores quando comparadas à estimada para a 

enzima nativa e para BGL4Ao. A menor velocidade máxima de hidrólise para este 

substrato foi estimada para BGL4Sc, apenas 6,72 U mg-1. Já as afinidades aparentes 

das cinco enzimas por esse substrato foram similares. Considerando o substrato 

natural, Bglhi apresentou maior atividade máxima (183,4 ± 12 U.mg-1), seguida da 

BglhiPp (98,4 ± 3,9 U.mg-1) e BglhiN (86,0 ± 6,9 U.mg-1). Já a afinidade aparente para 

esse substrato foi próxima entre as enzimas recombinantes, e maiores que a 

determinada para a enzima nativa. Os parâmetros cinéticos para estimulação das 

atividades das enzimas BGL4Sc e BGL4Ao com este substrato não foram avaliados 

pelos autores. De maneira geral, podemos concluir que a expressão heteróloga da 

enzima fúngica não teve efeito pronunciado no reconhecimento e interação dos 

substratos com o sítio ativo, mas afetou as constantes de velocidade em um ou mais 

passos catalíticos.  

 

 

Tabela 9: Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação por pNP-Glc e 

celobiose da BglhiPp, Bglhi, BglhiN, BGL4Sc e BGL4Ao 

Substrato Enzima 
Vmax 

(μmol min-1 mg-1) 

K0,5 

(mmol L-1) 

kcat 

(s-1) 

kcat/ K0,5 

(L mmol-1 s-1) 

pNP-Glc 

 

BglhiPp 38,9 ± 1,9 0,17 ± 0,01 39,0 229,5 

Bglhi 36,4± 1,4 0,20 ± 0,01 33,9 169,3 

BglhiN 22,4 ± 1,0 0,22 ± 0,01 20,1 91,6 

BGL4Sc 6,72 0,16 6,4 39,9 

BGL4Ao 25,0 0,32 23,7 74,2 

 

Celobiose 

BglhiPp 98,4 ± 3,9  0,32 ± 0,02 98,6 308,1 

Bglhi 183,4 ± 12 0,38 ± 0,02 172,1 453,0 

BglhiN 86,0 ± 6,9 0,51 ± 0,04 77,4 151,8 
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Uma das características mais interessantes dessa enzima em estudo é a maior 

velocidade máxima para hidrólise de celobiose, comparada ao pNP-Glc. Salvo 

algumas exceções, a maioria das β-glucosidases estimuladas por glicose conhecidas 

não apresentam essa característica (Tabela 10). Porém, embora as velocidades 

máximas de hidrólise do pNP-Glc sejam superiores à da celobiose, algumas 

velocidades muito altas para o substrato natural foram relatadas, como é o caso das 

β-glucosidases de Thermotoga naphthophila RKU-10T (AKRAM et al., 2016) e 

Penicillium funiculosum NCL1 (RAMANI et al., 2015). Além dessas duas enzimas, 

apenas a β-glucosidase de Thermoanaerobacterium aotearoense P8G3#4 (YANG, F. 

et al., 2015) apresentou velocidade máxima de hidrólise da celobiose superior às 

relatadas para nossas enzimas. Esta é uma característica cinética particularmente 

relevante que reforça a aplicação industrial desta enzima em processos de 

sacarificação de celulose. 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos para a estimulação por pNP-Glc e celobiose das β-glucosidases estimuladas por glicose 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

Vmax 

(μmol min-1 mg-1) 

K0,5 

(mmol L-1) 

kcat/ K0,5 

(L mmol-1 s-1) 
Referências 

BglhiPp/ 

Humicola insolens 
P. pastoris 

38,9 

98,4 

0,17 

0,32 

229,5 

308,1 
Este trabalho 

Bglhi/ 

Humicola insolens 
E. coli 

36,4 

183,4 

0,20 

0,38 

169,3 

453,0 
SOUZA et al., 2014 

BglhiN/ 

Humicola insolens 
Nativa 

22,4 

86,0 

0,22 

0,51 

91,6 

151,8 
SOUZA et al., 2013, 2010 

BglA/ 

Thermotoga naphthophila RKU-10T 
E. coli 

297000 

263,0 

1,5 

7,76 

1018518,7 

174,3 
AKRAM et al., 2016 

EaBgl1A/ 

Exiguobacterium antarcticum B7 
E. coli 

36,7 

15,4 

1,07 

6,18 

30,8 

1,12 
CRESPIM et al., 2016 

L167W/P172L/ 

mutante de Cel1A 
E. coli 

13,3 

NI 

0,23 

NI 

48,2 

NI 

GUO; AMANO; NOZAKI, 

2016 

MeBglD2/ 

Metagenoma 
E. coli 

NI 

NI 

0,49 ± 0,07 

NI 

63,7 

NI 

MATSUZAWA; YAIO, 

2016a 

Bgl6/ 

Metagenoma 
E. coli 

NI 

25,05 

NI 

38,45 

NI 

0,56 
CAO, L. C. et al., 2015b 

M3/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 

NI 

96,83 

NI 

49,19 

NI 

1,69 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos para a estimulação por pNP-Glc e celobiose das β-glucosidases estimuladas por glicose  

(continuação) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

Vmax 

(μmol min-1 mg-1) 

K0,5 

(mmol L-1) 

kcat/ K0,5 

(L mmol-1 s-1) 
Referências 

V174C/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 

NI 

56,45 

NI 

45,07 

NI 

1,07 

CAO, L. C. et al., 2015b 
A404 V/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 

NI 

37,25 

NI 

50,52 

NI 

0,63 

L441F/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 

NI 

17,16 

NI 

25,91 

NI 

0,57 

TpBgl1/ 

Thermotoga petrophila 
E. coli 

321,5 

NI 

0,28 

NI 

985,7 

NI 
COTA et al., 2015 

GH1-1/ 

Neurospora crassa 
E. coli 

16,1 

52,0 

0,28 

0,21 

51,8 

223,8 
MELEIRO et al., 2015 

Bgl4/ 

Penicillium funiculosum NCL1 
P. pastoris 

3332 

2083 

2,5 

1,25 

2887,7 

3610,5 
RAMANI et al., 2015 

Ks5A7/ 

Metagenoma 
E. coli 

90,8 

155 

0,078 

0,358 

1045 

386 
UCHIYAMA et al., 2015 

BGL/ 

Thermoanaerobacterium aotearoense 

P8G3#4 

E. coli 
180,6 

740,5 

0,66 

25,45 

226,33 

314,4 
YANG, F. et al., 2015 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos para a estimulação por pNP-Glc e celobiose das β-glucosidases estimuladas por glicose  

(continuação) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

Vmax 

(μmol min-1 mg-1) 

K0,5 

(mmol L-1) 

kcat/ K0,5 

(L mmol-1 s-1) 
Referências 

AS-Esc10/ 

Metagenoma 
E. coli 

7,9 

2,2 

0,2 

16,9 

35,5 

0,12 
BIVER et al., 2014 

Unbgl1A/ 

Metagenoma 
E. coli 

183,9 

NI 

2,09 

NI 

75,8 

NI 
LU et al, 2013 

r-BglNH/ 

Streptomyces sp. SCSIO 04578 
E. coli 

24,1 

NI 

10,9 

NI  

1,88 

NI 
MAI et al, 2013 

Td2F2/ 

Metagenoma 
E. coli 

13,8 

8,23 

0,39 

4,44 

30,6 

1,61 
UCHIYAMA et al., 2013 

G1NkBG/ 

Neotermes koshunensis 
A. oryzae 

16 

NI 

0,77 

NI 

20,8 

NI 
UCHIMA et al., 2011 

Bgl1A/ 

Metagenoma 
E. coli 

50,7 

15,5 

0,39 

20,4 

108,2 

0,63 
FANG et al., 2010 

-/ 

Humicola grisea var. thermoidea 
Nativa 

41,3 

28,7 

0,12 

0,27 

344,4 

106,4 
NASCIMENTO et al., 2010 

-/ 

Scytalidum thermophilum 
Nativa 

13,27 

4,12 

0,29 

1,61 

8,8 

2,7 
ZANOELO et al., 2004 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos para a estimulação por pNP-Glc e celobiose das β-glucosidases estimuladas por glicose  

(conclusão) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

Vmax 

(μmol min-1 mg-1) 

K0,5 

(mmol L-1) 

kcat/ K0,5 

(L mmol-1 s-1) 
Referências 

-/ 

Streptomyces sp. QM-B814 
Nativa 

0,45a/7,1b 

0,16a/7,4b 

0,12a/8,7b 

0,19a/29,9b 

2,6a/0,6b 

0,59a/0,17b 
PÉREZ-PONS et al. 1995 

Os dados para o substrato pNP-Glc estão mostrados em vermelho e os dados com celobiose em azul. 
 NI – Dado não informado pelos autores 

a – sítios de baixa afinidade.  
b – sítios de alta afinidade.  
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Semelhante às enzimas BglhiN (SOUZA et al., 2013, 2010) e Bglhi (SOUZA et 

al., 2014), a atividade pNP-glucosidásica da BglhiPp foi estimulada cerca de 1,9 vezes 

por glicose e xilose. Os níveis de estimulação por glicose e xilose da BglhiPp e as 

concentrações de cada um dos monossacarídeos requeridas para a máxima 

estimulação foram similares aos observados para BglhiN (SOUZA et al., 2013, 2010) 

e Bglhi (SOUZA et al., 2014). Como observado para Bglhi (SOUZA et al., 2014), houve 

uma diminuição um pouco mais abrupta da atividade da BglhiPp acima de 50 mmol     

L-1 de glicose, atingindo valores próximos ao controle em concentrações cerca de 20% 

mais baixos do que os observados para a enzima nativa (SOUZA et al., 2013, 2010). 

Já no que diz respeito à tolerância a altas concentrações de xilose, BglhiPp comportou-

se de modo parecido com o relatado para BglhiN, onde a atividade manteve-se acima 

do controle até concentrações próximas a 750 mmol L-1 (SOUZA et al., 2013, 2010). 

Há relatos de que diferenças na glicosilação podem afetar a afinidade de certas 

enzimas por seus substratos e também de alguns receptores por seus ligantes 

(SKROPETA, 2009). Essa pode ser uma possível explicação para as diferenças 

observadas entre as enzimas em estudo neste trabalho. 

Contrastando com os nossos dados, BGL4Sc (BENOLIEL et al., 2010) mostrou 

apenas moderada tolerância a glicose, uma vez que a enzima foi competitivamente 

inibida por glicose com uma constante aparente de inibição de 70 mmol L-1. Takashima 

e colaboradores (1999) não avaliou esta característica para BGL4Ao. Considerando a 

similaridade de 100% com o gene para a β-glucosidase de H. insolens, as diferenças 

na sensibilidade a glicose certamente resultam das modificações pós-traducionais, 

possivelmente a glicosilação. Até onde sabemos, não há relatos de outras β-

glucosidases tolerantes ou estimuladas por glicose que tenham sido expressas em 

diferentes sistemas heterólogos, para avaliarmos o possível efeito desta variável.  

A Tabela 11 reúne os dados disponíveis na literatura sobre a estimulação da 

atividade pNP-glucosidásica por glicose. Os fatores de estimulação, as concentrações 

requeridas para máxima estimulação bem como a tolerância à glicose são muito 

variadas entre estas enzimas.  
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Tabela 11: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica de β-glucosidases por glicose  

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

FEGa 

(vezes) 

CGmáx
b 

(mmol L-1) 

IC50
c 

(mmol L-1) 

TGd 

(mmol L-1) 
Referências 

BglhiPp/ 

Humicola insolens 
P. pastoris 1,9 50 750 300 Este trabalho 

Bglhi/ 

Humicola insolens 
E. coli 1,8 50 ~800 370 SOUZA et al., 2014 

BglhiN/ 

Humicola insolens 
Nativa 1,8 50 ~800 450 SOUZA et al., 2010, 2013 

BglA/ 

Thermotoga naphthophila RKU-10T 
E. coli 1,6 100 1200 600 AKRAM et al., 2016 

EaBgl1A/ 

Exiguobacterium antarcticum B7 
E. coli 1,35 200 1000 500 CRESPIM et al., 2016 

L167W/P172L/ 

mutante de Cel1A 
E. coli 2,0 50 600 ~400 

GUO; AMANO; NOZAKI, 

2016 L167W/P172L/P338F/ 

mutante de Cel1A 
E. coli 1,3 50 600 ~ 300 

MeBglD2/ 

Metagenoma 
E. coli 6,6 250 > 1000 > 1000 MATSUZAWA; YAIO, 2016a 

Bgl6/ 

Metagenoma 
E. coli 4,0 200-600 3500 ~2500 CAO, L. C. et al., 2015b 
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Tabela 11: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica de β-glucosidases por glicose                                                         (continuação) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

FEGa 

(vezes) 

CGmáx
b 

(mmol L-1) 

IC50
c 

(mmol L-1) 

TGd 

(mmol L-1) 
Referências 

M3/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 2,1 200-500 3000 ~2000 

CAO, L. C. et al., 2015b 

V174C/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 1,5 200-500 2500 ~1500 

A404 V/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 2,9 200-500 2500 ~2000 

L441F/ 

mutante de Bgl6 
E. coli 2,9 200-500 3000 ~2000 

TpBgl1/ 

Thermotoga petrophila 
E. coli ~1,5 ~600 > 1000 > 1000 COTA et al., 2015 

GH1-1/ 

Neurospora crassa 
E. coli 1,8 100-150 > 1000 1000 MELEIRO et al., 2015 

Ks5A7/ 

Metagenoma 
E. coli ~1,3 200 > 1000 > 1000 UCHIYAMA et al., 2015 

BGL/ 

Thermoanaerobacterium aotearoense 

P8G3#4 

E. coli ~1,4 100 ~800 ~300 YANG, F. et al., 2015 
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Tabela 11: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica de β-glucosidases por glicose                                                         (continuação) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

FEGa 

(vezes) 

CGmáx
b 

(mmol L-1) 

IC50 

(mmol L-1) 

TGc 

(mmol L-1) 
Referências 

Bgl4/ 

Penicillium funiculosum NCL1 
P. pastoris 1,43 150 > 550 400 RAMANI et al., 2015 

AS-Esc10/ 

Metagenoma 
E. coli 2,7 500-1000 > 2500 2500 BIVER et al., 2014 

Unbgl1A/ 

Metagenoma 
E. coli 1,2 150 300 ~ 1500 LU et al, 2013 

r-BglNH/ 

Streptomyces sp. SCSIO 04578 
E. coli 1,4 100 > 500 300 MAI et al, 2013 

Td2F2/ 

Metagenoma 
E. coli 6,7 1000 > 1000 > 1000 UCHIYAMA et al., 2013 

G1NkBG/ 

Neotermes koshunensis 
A. oryzae 1,3 200 > 1000 600 UCHIMA et al., 2011 

Bgl1A/ 

Metagenoma 
E. coli ~1,3 100 ~950 ~400 FANG et al., 2010 

-/ 

Humicola grisea var. thermoidea 
Nativa 2,2 100-175 > 600 500 NASCIMENTO et al., 2010 

-/ 

Scytalidum thermophilum 
Nativa 2,6 150 > 500 500 ZANOELO et al., 2004 

 



Capítulo 3: Discussão 

  

133       

Tabela 11: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica de β-glucosidases por glicose                                                             (conclusão) 

Enzima/ 

Fonte 
Hospedeiro 

FEGa 

(vezes) 

CGmáx
b 

(mmol L-1) 

IC50 

(mmol L-1) 

TGc 

(mmol L-1) 
Referências 

-/ 

Streptomyces sp. QM-B814 
Nativa 2,0 100 > 500 300 PÉREZ-PONS et al. 1995 

a – FEG: Fator de estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose. 
b - CGmáx:Concentração de glicose requerida para máxima estimulação da atividade pNP-glucosidásica.  
c – TG: tolerância à glicose (concentração de glicose acima da qual a atividade enzimática atinge níveis inferiores à atividade controle, 
determinada na ausência de glicose). 
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Já a estimulação de β-glucosidases por xilose tem sido menos estudada. A 

atividade pNP-glucosidásica das enzimas de N. crassa (MELEIRO et al., 2015), S. 

thermophilum (ZANOELO et al., 2004) e H. grisea var. thermoidea (NASCIMENTO et 

al., 2010) foi estimulada pelo monossacarídeo cerca de 2,0, 2,4 e 2,0 vezes, 

respectivamente, na faixa de concentração de 100 - 175 mmol L1. Já a β-glucosidase 

de T. petrophila foi estimulada cerca de 2,4 vezes por xilose em concentração de 800 

mmol L-1. 

Como observado para BglhiPp, a enzima nativa também apresentou maior 

afinidade aparente para glicose quando comparada a xilose (SOUZA et al., 2013). Até 

esse momento do trabalho, o estudo detalhado de Bglhi não estava disponível para 

comparação. De qualquer forma, comparando BglhiPp e BglhiN podemos concluir que 

as afinidades aparentes pelos moduladores não foram afetadas pelo sistema de 

expressão ou pela glicosilação. 

Os mecanismos envolvidos na estimulação da atividade pNP-glucosidásica 

pelos monossacarídeos será abordado no Capítulo 4, empregando técnicas de 

evolução dirigida e estudos de transglicosilação. O ponto crucial deste capítulo foi 

avaliar como os diferentes sistemas de expressão poderiam afetar as propriedades 

bioquímicas e cinéticas da enzima. 
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3.5 Conclusões 

 

 

 A subclonagem do gene bglhi no vetor pT7 foi realizada com sucesso. 

 

 A eliminação dos dois sítios internos de StuI do gene bglhi foi realizada por 

meio de duas etapas de mutação sítio-dirigida antes da subclonagem em vetor 

pPIC9kf1CT para expressão da enzima em P. pastoris. 

 

 A expressão da enzima recombinante (BglhiPp) foi otimizada e a máxima 

expressão ocorreu após 12 dias de cultivo em meio BMMY induzido com 1% 

(v/v) de metanol a cada 24 hrs. 

 

 A enzima purificada por cromatografia de afinidade em coluna de níquel 

apresentou 62 kDa e um conteúdo de carboidratos estimado em 6% (m/m). 

 

 O pH ótimo e a estabilidade ao pH da BglhiPp foram similares ao descrito para 

enzima nativa e a forma recombinante expressa em E. coli mas houve uma 

redução na temperatura ótima e na estabilidade térmica da enzima 

possivelmente devido ao conteúdo e o tipo de carboidratos inseridos pelo 

hospedeiro. 

 

 A estimulação da atividade pNP-glucosidásica da BglhiPp por glicose e xilose e 

a alta eficiência catalítica para hidrólise do substrato natural foram mantidos 

quando a enzima foi expressa em P. pastoris indicando o potencial da enzima 

para compor coquetéis enzimáticos para hidrólise da biomassa. 
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Capítulo 4 

 

 

 

 

Relação estrutura-função da β-glucosidase 

de H. insolens: estudos de evolução dirigida 
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4.1 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste capítulo foram: 

 - Padronização da biblioteca de diversidade gênica. 

 - Escolha do melhor sistema de expressão para screening da biblioteca. 

 - Padronização das técnicas de screening. 

 - Seleção dos mutantes expressando β-glucosidase com padrão alterado de 

estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose. 

- Sequenciamento dos mutantes de interesse, identificação e mapeamento das 

mutações. 

- Estudo cinético detalhado de Bglhi. 

- Expressão, purificação e caracterização bioquímica e cinética dos mutantes 

selecionados. 

- Investigação da atividade de transglicosilação da Bglhi e das enzimas 

selecionadas. 
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4.2 Material e métodos 

 

 

Algumas metodologias empregadas nesse Capítulo são idênticas àquelas 

descritas no Capítulo 3, como: 

- Dosagens de proteínas (item 3.2.1) 

- Tratamento dos dados cinéticos (item 3.2.4) 

- Eletroforese (item 3.2.5) 

- Sequenciamento automático de DNA e análise dos resultados (item 3.2.6) 

- Preparo de células de E. coli DH5 eletrocompetente (item 3.2.7) 

- Digestão enzimática de plasmídeos e fragmentos (item 3.2.8.2) 

- Transformação em células de E. coli DH5 (item 3.2.8.4) 

- PCR de colônia (item 3.2.8.5) 

- Minipreparação de DNA plasmidial (item 3.2.8.6) 

As demais metodologias utilizadas, ou modificações daquelas já apresentadas 

no Capítulo 3, estão detalhadas abaixo. 

 

 

4.2.1 Determinação da atividade pNP-glucosidásica 

 

 

A atividade pNP-glucosidásica foi definida e determinada conforme descrito no 

item 3.2.2 do Capítulo 3. Nesse capítulo, vale ressaltar e diferenciar que o p-

nitrophenol é liberado na primeira etapa da reação que antecede a formação do 

intermediário glicosil-enzima (ver Figura 6, etapa , Capítulo 1). Logo sua liberação é 

comum tanto para a reação de hidrólise (ver Figura 6, etapa , Capítulo 1), como para 

a reação de transglicosilação (ver Figura 6, etapa , Capítulo 1). 
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4.2.2 Determinação da atividade celobiásica 

 

 

A atividade celobiásica foi definida e determinada conforme descrito no item 

3.2.3 do Capítulo 3. Nesse capítulo, vale ressaltar que, quando o substrato é a 

celobiose, uma molécula de glicose livre é necessariamente o primeiro produto 

liberado na etapa de glicosilação, ou seja, após a ruptura da ligação glicosídica (ver 

Figura 6, etapa , Capítulo 1). Caso a reação de hidrólise ocorra (ver Figura 6, etapa 

, Capítulo 1),  a segunda molécula de glicose livre é liberada para cada molécula de 

celobiose. Porém, caso a enzima siga a rota de transglicosilação (ver Figura 6, etapa 

, Capítulo 1), não haverá liberação da segunda molécula de glicose livre, pois esta 

será incorporada nos produtos de transglicosilação, resultando em uma menor razão 

glicose/celobiose. 

A glicose livre liberada da reação foi estimada utilizando-se o kit da 

Hexoquinase/ Glicose-6-fosfato desidrogenase (Sigma-Aldrich Chem. Co). Nesse kit, 

a glicose foi determinada indiretamente por uma reação acoplada das enzimas 

Hexokinase (HK) e Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) (Fig. 39). Para isso, 25 

L da reação já inativada foram adicionados a 125 L do reagente do kit (contendo as 

duas enzimas) e a nova reação foi mantida a temperatura ambiente por 15 min. O 

produto dessa reação, o NADH, proporcional à concentração de glicose presente no 

meio, foi dosado em 340 nm, após a adição de 850 L de água. 

 

 

 

Figura 39: Reação da HK e G6PDH utilizada para quantificação de glicose livre 
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Quaisquer modificações das condições padrão mencionadas acima estão 

descritas nas legendas das figuras e tabelas. 

 

 

4.2.3 Preparo de células de E. coli BL21(DE3)pLysS eletrocompetente 

 

 

A preparação das células BL21(DE3)pLysS eletrocompetente foi realizada 

conforme protocolo descrito no item 3.2.7, com exceção da adição do antibiótico 

cloranfenicol na concentração de 34 µg mL-1 a todos os meios de crescimento das 

células BL21(DE3)pLysS. 

 

 

4.2.4 Padronização do epPCR 

 

 

4.2.4.1 Utilizando como molde pT7_bglhi 

 

 

O plasmídeo pT7_bglhi (cujo subclonagem foi apresentada no Capítulo 3) foi 

inicialmente escolhido para as etapas da geração da biblioteca de diversidade gênica 

e padronização das técnicas de screening por dois motivos:  

-  Devido à vantagem deste sistema de expressão em secretar a enzima de 

interesse para o meio extracelular e, 

- Por ser relativamente pequeno e facilitar o trabalho com a biblioteca. 

A criação da biblioteca foi realizada por meio da técnica de epPCR. A primeira 

reação de epPCR testada baseou-se no protocolo proposto por Cadwell e Joyce 

(1992). A um microtubo contendo 200 ng de molde (pT7_bglhi) foram adicionados 10 

μL de dNTP Mix_mutagênico (dGTP 2 mmol L-1, dATP 2 mmol L-1, dCTP 10 mmol L-1 

e dTTP 10 mmol L-1), 10 μL de tampão mutagênico (MgCl2 70 mmol L-1, KCl 500 mmol 

L-1, Tris-HCl 100 mmol L-1, pH 8,3 e gelatina 0,1% (m/v)), 10 μL do oligonucleotídeo 
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M13Forward 10 pmol μL-1, 10 μL do oligonucleotídeo M13Reverse 10 pmol μL-1, 10 

μL de MnCl2 5 mmol L-1 e  10 U de Taq DNA polimerase recombinante (Thermo 

Scientific), além de água estéril para um volume final de 100 µL. A reação do epPCR 

foi realizada em termociclador, sendo os tubos incubados a 95 °C por 2 min e 

submetidos a 30 repetições do seguinte ciclo:  

- 1 min a 94 °C, 

- 1 min a 45 °C, 

- 2 min a 72 °C.  

Variações desse protocolo foram testadas: diferentes concentrações de molde 

(2, 20 e 200 ng), substituição do tampão mutagênico pelo tampão de PCR 10X, adição 

de dimetil sulfóxido (DMSO) nas concentrações 1% e 3% (v/v) e aumento no tempo 

de extensão dos ciclos do PCR para 6 min. As modificações foram realizadas 

individualmente e mantidas as outras condições do protocolo de Cadwell e Joyce 

(1992) constantes, como descrito acima. 

Além dessas variações, foi testada uma condição padrão de PCR com 

pequenas alterações. A condição padrão foi: 20 fmol de molde (pT7_bglhi), 0,3 pmols 

de cada um dos oligonucleotídeos (M13Forward e M13Reverse), 1,5 mmol L-1 do 

cofator MgCl2, 0,2 mmol L-1 de dNTP Mix, 2,5 U de Taq DNA polimerase recombinante 

em tampão de PCR 10X e água estéril para um volume de 100 µL. A essa condição 

padrão foram adicionadas as seguintes modificações:  

- Condição 1: alteração da concentração de MgCl2 para 7 mmol L-1 e adição de 

MnCl2 0,1 mmol L-1, 

- Condição 2: alteração da concentração de MgCl2 para 7 mmol L-1 e adição de 

MnCl2 0,5 mmol L-1,  

- Condição 3: alteração da concentração de MgCl2 para 7 mmol L-1, adição de 

MnCl2 0,1 mmol L-1 e substituição de dNTP Mix por dNTP Mix_mutagênico, 

- Condição 4: alteração das concentrações de MgCl2 e dNTP Mix para 7 mmol 

L-1 e 0,4 mmol L-1, respectivamente, e adição de MnCl2 0,1 mmol L-1. 
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As reações foram realizadas em termociclador, sendo os tubos incubados a 95 

°C por 2 min e submetidos a 30 repetições do seguinte ciclo:  

- 1 min a 94 °C, 

- 1 min a 45 °C, 

- 3 min a 72 °C.  

Os produtos de todas as reações foram aplicados em gel de agarose a 1% 

(m/v) e os fragmentos de interesse foram isoladas e purificadas do gel, utilizando-se 

o kit de extração de gel (Promega), de acordo com as instruções do fabricante. Os 

fragmentos purificados foram quantificados em BioSpec-nano. 

 

 

4.2.4.2 Utilizando como molde pET28_bglhi  

 

 

Uma biblioteca de diversidade gênica também foi construída utilizando-se como 

molde para reação de epPCR o plasmídeo pET28_bglhi, construído em nosso 

laboratório para expressão em E. coli da β-glucosidase de H. insolens (SOUZA et al., 

2014). A um microtubo contendo 200 ng do molde (pET28_bglhi) foram adicionados 

10 μL de dNTP Mix, 3 μL do oligonucleotídeo T7Promoter 10 pmol μL-1, 10 μL do 

oligonucleotídeo T7Terminator 10 pmol μL-1, 0,2 μL de MnCl2 50 mmol L-1, 28 μL de 

MgCl2 25 mmol L-1, 5 U de Taq DNA polimerase recombinante em tampão de PCR 

10X e água estéril para um volume final de 100 μL. 

A reação do epPCR foi realizada em termociclador, sendo os tubos incubados 

a 95 °C por 2 min e submetidos a 25 repetições do seguinte ciclo:  

- 1 min a 94 °C,  

- 1 min a 45 °C,  

- 3 min a 72 °C.  
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Os produtos da reação foram analisados em gel de agarose a 1% (m/v) e os 

fragmentos de interesse foram isoladas e purificadas do gel, utilizando-se o kit de 

extração de gel (Promega), de acordo com as instruções do fabricante. Os fragmentos 

purificados foram quantificados em BioSpec-nano. 

 

 

4.2.5 Digestão enzimática e ligação dos fragmentos de interesse aos vetores 

pT7BsXA e pET-28a(+) 

 

 

Cerca de 1 μg dos vetores pT7BsXA e pET-28a(+) foram submetidos a reação 

de digestão com as enzimas de restrição NheI e BamHI como descrito no item 3.2.8.2. 

Os fragmentos obtidos da reação de epPCR também foram submetidos a digestão 

com as mesmas enzimas. Cada reação de digestão foi realizada em volume final de 

40 μL, utilizando-se 4 μL de tampão FastDigest 10X (Thermo Scientific), 1 U de cada 

uma das enzimas de restrição (NheI e BamHI) e 0,2 μg dos fragmentos. O volume foi 

completado com água livre de nucleases e a mistura foi incubada por 45 min a 37 °C. 

Após este intervalo, as enzimas foram inativadas a 60 °C por 10 min. Os produtos da 

digestão foram aplicados em gel de agarose a 1% (m/v) e as bandas de interesse 

foram isoladas e purificadas do gel, utilizando-se o kit de extração de gel (Promega), 

de acordo com as instruções do fabricante.  

As reações de ligação entre os fragmentos de DNA e os vetores lineares 

digeridos foram feitas na proporção molar 3:1 (fragmento:vetor) empregando 5 U de 

T4 DNA ligase e 4 μL de tampão da T4 DNA ligase 10X fornecido pelo próprio 

fabricante (Thermo Scientific), completando-se o volume para 40 μL com água livre 

de nucleases. As reações foram incubadas a 22 °C por 1 h e a seguir a T4 DNA ligase 

foi inativada incubando-se a mistura a 65 °C por 10 min. Células DH5α foram 

transformadas (conforme descrito no item 3.2.8.4) com os produtos das reações de 

ligação (denominadas de bilbiotecas). Após o crescimento das células, as etapas de 

PCR de colônia, minipreparação do DNA plasmidial e sequenciamento automático dos 

plasmídeos seguiram os mesmos protocolos descritos anteriormente. 
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4.2.6 Transformação em células de E. coli BL21(DE3)pLysS eletrocompetentes 

 

 

A 50 µL de células eletrocompetentes foi adicionado 1 μL do produto da reação 

de ligação (ou seja, das bibliotecas) descrita no item 4.2.5. A suspensão foi mantida 

em gelo por 5 min, transferida para uma cubeta de eletroporação com 0,2 cm de 

espessura (BioRad, Hercules, CA, USA) e submetida a um pulso elétrico de 2500 V 

no eletroporador MicroPulser (BioRad). Imediatamente após o pulso elétrico foram 

adicionados, na própria cubeta, 800 µL de meio SOC gelado. A suspensão foi então 

transferida para um microtubo estéril de 1,5 mL e incubada por 1 h a 180 rpm e 37 °C. 

Após esse intervalo de tempo, a suspensão foi lançada em placas contendo meio LB 

sólido acrescido de 34 μg mL-1 de cloranfenicol e 100 µg mL-1 de ampicilina (quando 

utilizado o vetor pT7) ou 40 μg.mL-1 de canamicina (quando utilizado o vetor pET-

28a(+)). As placas foram mantidas a 37 °C por no mínimo 16 h. 

 

 

4.2.7 Padronização das técnicas de screening usando o sistema pET28_bglhi 

 

 

Para avaliar a eficiência e padronizar a utilização do sistema pET28_bglhi nas 

etapas de screening, a linhagem de E. coli BL21(DE3)pLysS competente foi 

transformada com o plasmídeo pET28_bglhi conforme descrito acima (item 4.2.6).  

 

 

4.2.7.1 Screening em meio líquido 

 

 

Colônias isoladas da placa foram inoculadas em tubos tipo Falcon com 

capacidade de 15 mL (uma colônia por tubo) contendo 5 mL de meio LB líquido 

seletivo para detecção de atividade β-glucosidásica (idêntico ao meio LB líquido e 

acrescido de canamicina 40 µg mL-1, cloranfenicol 34 µg mL-1 e IPTG (Promega) 0,05 

mmol L-1). Os tubos foram mantidos sob agitação de 200 rpm a 37 °C por 24h e a 
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seguir, centrifugados por 5 min a 5000 x g e o sobrenadante utilizado para dosar a 

atividade pNP-glucosidásica (na ausência e na presença de glicose 100 mmol L-1).  

 

 

 

4.2.7.2 Screening em meio sólido 

 

 

Colônias transformadas com o plasmídeo pET28_bglhi foram repicadas em 

outra placa contendo meio LB sólido seletivo para detecção de atividade β-

glucosidásica (idêntico ao meio LB sólido e acrescido de canamicina 40 µg mL-1, 

cloranfenicol 34 µg mL-1, esculina 1 g L-1, cloreto férrico 0,3 g L-1 e IPTG 0,05 mmol   

L-1). Diferentes concentrações de IPTG (0,5; 0,1; 0,05 e 0,01 mmol L-1) também foram 

testadas. A placa foi incubada a 37 °C até o aparecimento de halos escuros (cerca de 

24 h). Controles (colônias transformadas com o vetor pET-28a(+) vazio) também 

foram repicadas no mesmo meio seletivo, a fim de avaliar a existência de outras 

enzimas que pudessem levar a falsos resultados positivos. 

 

 

4.2.8 Seleção dos clones capazes de expressar β-glucosidases com 

percentuais de estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose 

diferente do determinado para o controle 

 

 

As etapas de seleção dos clones capazes de expressar β-glucosidases com 

percentuais de estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose diferente do 

controle, representado pela β-glucosidase de H. insolens sem mutações, seguiram o 

esquema apresentado na Figura 40:  
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Figura 40 - Representação esquemática das etapas de screening de clones capazes de expressar β-glucosidases com 

percentuais de estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose alterados 
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4.2.8.1 Transformação de uma alíquota da biblioteca 

 

 

Uma alíquota da biblioteca foi utilizada para transformar células de E. coli 

BL21(DE3)pLysS conforme descrito anteriormente (item 4.2.6) e as células 

transformadas foram plaqueadas em placas de petri de 15 cm de diâmetro contendo 

50 mL de meio LB sólido acrescido de canamicina 40 µg mL-1 e cloranfenicol 34 µg 

mL-1. O plasmídeo pET28_bglhi foi submetido às mesmas condições para ser utilizado 

como controle. 

As placas foram mantidas a 37 °C por 16 h.  

 

 

4.2.8.2 Seleção de colônias isoladas com auxílio do sistema automatizado 

K6-2 

 

 

Após 16 h de crescimento, as colônias foram selecionadas com o auxílio de um 

sistema automatizado para seleção de colônias K6-2 (kbiosystems Limited, Basildon, 

UK) e lançadas em placas de 96 poços contendo 200 μl (em cada poço) de meio LB 

líquido seletivo para detecção de atividade β-glucosidásica. 

Alguns parâmetros do equipamento foram mantidos constante durante as 

etapas de seleção: 

- Espaçamento mínimo entre as colônias = 1,2 mm; 

- Tamanho máximo de cada colônia = 4,0 mm; 

- Tamanho mínimo de cada colônia = 0,5 mm; 

A placa controle (contendo colônias transformadas com o plasmídeo 

pET28_bglhi) foi submetida à mesma seleção descrita acima e as colônias foram 

lançadas em uma placa de 96 poços. 

Após inoculadas, as placas foram mantidas a 37 °C por 16 h. 
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4.2.8.3 Plaqueamento em meio LB sólido seletivo para detecção de atividade 

β-glucosidásica 

 

 

Após 16 h de crescimento, as culturas foram repicadas, com auxílio de um 

carimbo repicador (para placas de 96 poços), para uma placa grande (25 cm x 25 cm) 

contendo 250 mL de meio LB sólido seletivo para atividade β-glucosidásica. Em cada 

placa grande foi repicada um total de 4 placas de 96 poços. No centro de cada placa 

grande foram repicadas colônias da placa controle. As placas foram mantidas a 37 °C 

por 24 h, até o aparecimento de halos escuros. 

 

 

4.2.8.4 Seleção dos clones expressando enzimas com atividade β-

glucosidásica 

 

 

Após aproximadamente 24 h de crescimento e expressão, cada colônia 

apresentando halo escuro foi repicada manualmente para duas novas placas de 96 

poços contendo 200 μl (em cada poço) de meio LB líquido seletivo para atividade β-

glucosidásica, de modo a obter duplicatas de cada placa de 96 poços. As placas foram 

mantidas a 37 °C por 24 h. As colônias controle também foram lançadas, conforme 

descrito anteriormente. 

 

 

4.2.8.5 Micro-ensaio para detecção de β-glucosidases recombinantes com 

atividade pNP-glucosidásica com percentual de estimulação por glicose 

alterado em relação ao controle 

 

 

Após 24 h de crescimento e expressão, em um dos conjuntos de placas foi 

adicionado glicerol 20% (v/v) para armazenamento da biblioteca em freezer -80 °C. O 

outro conjunto de placas foi submetido a centrifugação a 4000 x g por 15 min e os 
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sobrenadantes foram transferidos para novas placas de 96 poços para utilização em 

micro-ensaios, a fim de dosar a atividade pNP-glucosidásica na ausência e na 

presença de glicose 100 mmol L-1.  

Os micro-ensaios foram realizados em termociclador, em placas para PCR de 

96 poços. As condições padrão dos micro-ensaios foram tampão Bis-Tris 50           

mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 num volume final de 90 μL. A reação 

foi conduzida a 50 °C e iniciada pela adição de 10 L da enzima convenientemente 

diluída ao meio reacional e interrompida pela adição de 160 L de tetraborato de sódio 

saturado, após 5 min de reação. O efeito da glicose (em concentração final de 100 

mmol L-1 no meio reacional) sobre a atividade pNP-glucosidásica foi avaliado nas 

mesmas condições descritas acima. Controles sem adição de enzima foram incluídos 

com a finalidade de avaliar a hidrólise espontânea do substrato nas condições dos 

micro-ensaios. Após interrupção da reação, as enzimas foram adicionadas ao meio 

reacional a fim de descontar a influência da coloração do meio de cultura sobre as 

dosagens. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados apresentados 

correspondem às médias dos valores obtidos. 

 

 

4.2.8.6 Leitura da atividade pNP-glucosidásica nos micro-ensaios e 

determinação do fator de estimulação 

 

 

Com o auxílio de pipetas multicanal, 200 μL de cada poço da placa de PCR 

foram transferidos para placas de Elisa de 96 poços e a absorbância foi lida a 410 nm 

em leitor de placa (Molecular Devices, Sunnyvale, California).  

O fator de estimulação foi definido pela relação:  

Fator de estimulação (FEglc) = 
(𝐴𝑏𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎 410 𝑛𝑚  𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 )

(𝐴𝑏𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎 410 𝑛𝑚  𝑛𝑎 𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 )
 

Os clones de interesse foram armazenados em glicerol 20% (v/v) a -80 °C. 
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4.2.8.7 Expressão dos clones pré-selecionados em meio líquido para 

confirmação dos fatores de estimulação 

 

 

Os clones de interesse foram descongelados e, com o auxílio de uma alça 

estéril, foram inoculadas em tubos tipo Falcon com capacidade de 15 mL contendo 5 

mL de meio LB líquido seletivo para detecção de atividade β-glucosidásica. Os tubos 

foram mantidos sob agitação de 200 rpm a 37 °C por 24h e a seguir centrifugados por 

5 min a 5000 x g e o sobrenadante foi utilizado para dosar a atividade pNP-

glucosidásica na ausência e na presença de glicose 100 mmol L-1. Os pellets foram 

congelados para posterior etapa de extração dos DNAs plasmidiais e sequenciamento 

automático, conforme descrito anteriormente.  

 

 

4.2.9 Análise das sequências e modelagem das estruturas das β-glucosidases 

provenientes da biblioteca de diversidade gênica 

 

 

As análises dos resultados do sequenciamento automático dos genes 

codificadores das β-glucosidases modificadas foram realizadas com auxílio do 

programa BioEdit versão 7.1.11 (HALL, 1999). Os programas BLASTx e BLASTp 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) também foram usados para análise das 

sequencias de nucleotídeos e aminoácidos, respectivamente (ALTSCHUL et al., 

1997). O alinhamento entre múltiplas sequências e as correspondentes figuras foram 

realizadas com auxílio dos programas Clustal Ômega (SIEVERS et al., 2011) e 

ESPript 3.0 (ROBERT; GOUET, 2014), respectivamente. As estruturas tridimensionais 

das enzimas modificadas foram modeladas com auxílio do programa MODELLER 

9.10 (SALI; BLUNDELL, 1993) e foram baseadas na estrutura tridimensional de Bglhi 

disponível em banco de dados (PDB code: 4MDO, DE GIUSEPPE et al., 2014). As 

figuras baseadas nas estruturas tridimensionais modeladas das β-glucosidases 

modificadas foram geradas usando o programa PyMOL (http://www.pymol.org/). 
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4.2.10 Expressão em E. coli dos clones de interesse para purificação e 

caracterização bioquímica das enzimas recombinantes 

 

 

A linhagem de E. coli BL21(DE3)pLysS eletrocompetente foi transformada com 

os plasmídeos dos clones selecionados e do controle (pET28_bglhi), conforme 

descrito no item 4.2.6. Uma colônia isolada de cada placa foi inoculada em 5 mL de 

meio HDM (triptona 15 g L-1 e extrato de levedura 25 g L-1 com pH ajustado para 7,5) 

acrescido de canamicina 40 µg mL-1, cloranfenicol 34 µg mL-1 e MgSO4 10 mmol L-1 

(meio HDM seletivo). Após 16 h de crescimento, as células foram inoculadas em 

erlenmeyers de 500 mL contendo 100 mL de meio HDM seletivo, os quais foram 

mantidos sob agitação de 200 rpm a 37 °C até atingir a DO de 0,6 em 600 nm. Nesse 

momento, as culturas foram induzidas com 1 mmol L-1 de IPTG. Após 5 h de indução, 

as culturas foram centrifugadas a 5000 x g por 20 min a 4 °C. Os sobrenadantes foram 

descartados e os pellets ressuspendidos em 5 mL de tampão A. As células foram 

sonicadas para liberação das enzimas de interesse e submetidas à nova centrifugação 

nas mesmas condições descritas acima. Os pellets foram descartados e os 

sobrenadantes contendo as β-glucosidases modificadas foram submetidos à etapa de 

purificação descrita abaixo. 

 

 

4.2.11  Purificação das β-glucosidases modificadas expressas em E. coli por 

cromatografia de afinidade 

  

 

As enzimas modificadas e Bglhi foram purificadas em uma única etapa por 

cromatografia de afinidade em coluna de níquel. Para cada amostra uma coluna de 

resina de Ni2+ (2,0 x 2,0 cm) (HisLink™, Promega) foi equilibrada em tampão A. Uma 

amostra proteica, extraída no mesmo tampão, foi aplicada sobre a resina e a coluna 

foi lavada com o mesmo tampão até não ser mais possível detectar a eluição de 

proteínas por absorção em 280 nm. Em seguida, a coluna foi eluida com 

concentrações crescentes de imidazol (10, 25, 50, 75, 100, 150 e 300 mmol L-1) no 
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Tampão A e a eluição das proteínas de interesse foi acompanhada por leitura da 

absorbância em 280 nm e dosagem de atividade pNP-glucosidásica. As alíquotas 

apresentando maior atividade β-glucosidásica foram reunidas e concentradas para 

troca do tampão A por água. A pureza da amostra final foi confirmada por SDS-PAGE 

a 10% (LAEMMLI, 1970).  

 

 

4.2.12 Determinação da temperatura e pH ótimos de reação das β-

glucosidases modificadas 

 

 

A temperatura ótima de reação foi determinada em tampão Bis-Tris 50 mol L-1, 

pH 6,0, na faixa de temperatura de 30 a 65 °C, utilizando pNP-Glc 2 mmol L-1 como 

substrato. O pH ótimo de reação de cada enzima recombinante foi determinado na 

temperatura ótima determinada para cada uma das enzimas, em tampão McIlvaine 

(MCILVAINE, 1921) na faixa de pH entre 3 e 8, utilizando pNP-Glc 2 mmol L-1 como 

substrato.  

 

 

4.2.13 Determinação das taxas de hidrólise e transglicosilação usando pNP-

Glc como substrato  

 

 

O íon pNP- é um produto comum para ambas as rotas, hidrólise e 

transglicosilação, quando utilizamos o substrato pNP-Glc (ver Figura 6, etapa  do 

Capítulo 1). Porém, a glicose livre só é liberada caso o intermediário covalente glicosil-

enzima siga a rota da reação de hidrólise (ver Figura 6, etapa  do Capítulo 1). Dessa 

forma, para o substrato sintético, podemos assumir que a velocidade de produção de 

glicose é a velocidade de hidrólise (vH) e a velocidade de produção de pNP- é a 

somatória das velocidades de hidrólise (vH) e transglicosilação (vT), ou seja, vH + vT. 

Assim, as frações de moléculas de enzima que seguem a rota da reação de hidrólise 
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(%H) ou a rota da reação de transglicosilação (%T) pode ser calculada 

experimentalmente, e corresponderá a: 

 

%𝐻 =
𝑣𝐻

(𝑣𝐻+ 𝑣𝑇)
       Equação 1 

 

%𝑇 = 100% − %𝐻     Equação 2 

 

conforme descrito por Frutuoso e Marana (2013). 

Para determinar os valores de %H e %T, as reações enzimáticas foram 

realizadas conforme descrito no item 4.2.1, em concentração saturante de substrato 

(pNP-Glc) para cada uma das enzimas estudadas. Além disso, as reações foram 

conduzidas na ausência e presença de xilose em concentração que resultou em 

máxima estimulação da atividade enzimática (MCmax). Em cada caso, o total de 

unidades de atividade enzimática e os intervalos de tempo de reação foram ajustados 

para atingir 5% de consumo de substrato no final da reação (na ausência de xilose 

inicial). As reações foram interrompidas por aquecimento em banho de água fervente 

por 10 min e tiveram seu volume reduzido de 600 µL para 100 µL usando 

ultracentrifugação a vácuo. A mesma alíquota foi utilizada para dosagem das 

concentrações de pNP- e glicose, conforme descrito nos itens 4.2.1 e 4.2.2, 

respectivamente. Os ensaios enzimáticos foram repetidos seis vezes e os valores de 

%H e %T foram dados como as medias ± desvio padrão desses ensaios (n=6). 

 

 

4.2.14 Análise dos produtos de reação de Bglhi e das β-glucosidases 

modificadas 

 

 

Os produtos de reação resultantes da ação de Bglhi e das β-glucosidases 

modificadas sobre o substrato natural celobiose foram analisados por duas 

metodologias: cromatografia em camada delgada de sílica (CCD, item 4.2.14.1) e 

espectrometria de massas (MS, item 4.2.14.2).  
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As reações enzimáticas foram realizadas em tubos cônicos, com tampa, 

contendo tampão acetato de amônio, 10 mmol L-1, pH 5,5, em um volume final de 600 

µL e em três diferentes condições: 

i) Em concentrações saturantes de celobiose determinadas para cada 

uma das enzimas,  

ii) Em concentrações saturantes de celobiose e na presença de xilose ou 

glicose correspondente a MCmax, determinada para cada uma das 

enzimas que apresentaram efeito estimulatório por algum desses 

monossacarídeos, 

iii) Em concentrações saturantes de celobiose e na presença de xilose ou 

glicose em concentração máxima que não inibiu a atividade enzimática 

(MT) determinada para cada uma das enzimas que não apresentaram 

efeito estimulatório por algum desses monossacarídeos.  

Para cada uma das enzimas, a quantidade total de unidades enzimáticas foram 

ajustadas para atingir 5% de consumo de substrato após 5 min de reação com base 

na liberação de glicose livre (na ausência de xilose ou glicose). Os tubos foram 

incubados na temperatura ótima de reação de cada enzima e após cada intervalo de 

tempo desejado a reação foi interrompida por aquecimento em banho fervente por 5 

min, seguido de centrifugação por 10 min a 10000 x g, preservando-se o 

sobrenadante. Cada uma das amostras foi submetida a análise por CCD e MS. 

 

  

4.2.14.1 Análise dos produtos de reação de Bglhi e das β-glucosidases 

modificadas por CCD 

 

 

A análise por CCD foi realizada em placas de sílica gel Kiesegel 60 (Merck – 

Darmstadt, Alemanha) de 20 cm x 20 cm, segundo a metodologia descrita por Fontana 

et al. (1988). Após o preparo das reações, alíquotas previamente padronizadas para 

garantir melhor visualização dos produtos foram aplicadas em uma placa, que foi 
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submetida a duas corridas utilizando como fase móvel acetato de etila/ácido 

acético/ácido fórmico/água (9:3:1:4, v/v/v/v). Após cada corrida, a placa foi seca com 

auxílio de um secador e após a segunda corrida, borrifada com solução reveladora 

contendo 0,4% (m/v) de orcinol em uma mistura de H2SO4 concentrado e etanol (1:9, 

v/v). Depois de seca, a placa foi mantida a 100 ºC em estufa até o aparecimento de 

manchas avermelhadas nítidas. Como padrão foram utilizados glicose (G1), celobiose 

(G2), celotriose (G3), celotetraose (G4), xilose (X1), xilobiose (X2), gentibiose (Ge) e 

uma mistura equimolar de soforose (S) e celobiose (SG2). 

 

 

4.2.14.2 Análise dos produtos de reação por MS da Bglhi e das β-glucosidases 

modificadas  

 

 

Os produtos de reação resultantes da ação de Bglhi e das β-glucosidases 

modificadas sobre o substrato natural celobiose foram submetidos à análise via 

inserção direta (ID-MS) sem o uso de coluna cromatográfica, usando um sistema 

ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas quadrupolo tandem 

Xevo® TQ-S (Waters Corporation, Milford, MS, USA), equipado com uma fonte de 

ionização Z-spray operando em modo positivo. Um volume de 5 µL de cada amostra 

foi injetado e a fase móvel usada para eluição dos compostos consistiu de ácido 

fórmico 0,1% (v/v) como sistema A e acetonitrila + 0,1% (v/v) de ácido fórmico como 

sistema B. A taxa de fluxo foi de 0,1 mL min-1. Os parâmetros de operação utilizados 

na fonte de ionização Z-spray foram: voltagem do capilar 3,2 kV, voltagem do cone 40 

V, temperatura da fonte Z-spray 150 °C, temperatura de dessolvatação do gás N2 250 

°C, fluxo do gás de dessolvatação 600 L h-1. A faixa de massas usada no modo de 

análise Full-scan foi de 100 a 1000 unidades de massa (u). Os experimentos 

de espectrometria de massas em tandem (MS/MS) foram realizados por dissociação 

dos íons moleculares induzida por colisão (do inglês, Collision-induced dissociation - 

CID) usando argônio como gás de colisão para o íon precursor de interesse ([M + 

Na]+). A energia de colisão variou de 10 a 50 eV. A aquisição e o processamento de 

dados foram realizados utilizando o software MassLynx V4.1.
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4.3 Resultados  

 

 

4.3.1 Padronização do epPCR 

 

 

A biblioteca de diversidade gênica foi gerada, no decorrer deste projeto, com o 

auxílio da técnica de epPCR. Para isso, inicialmente foram padronizadas as condições 

da reação do PCR mutagênico, a fim de inserir o mínimo de mutações possíveis no 

gene bglhi.  

Inicialmente, testamos o protocolo proposto por Cadwell e Joyce (1992) 

conforme descrito em Material e Métodos. A análise eletroforética dos produtos da 

reação (Fig. 41) não revelou a presença de bandas, indicando que não houve reação, 

notando-se apenas uma mancha intensa abaixo de 250 pb, correspondente aos 

oligonucleotideos da reação.  

 

 

Figura 41 - Análise eletroforética dos produtos do epPCR obtidos nas condições 

propostas por Cadwell & Joyce (1992) 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B) produtos da reação de 
epPCR. 
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Várias modificações foram testadas no protocolo de Cadwell e Joyce (1992) 

(diferentes concentrações de molde, diferentes tampões de reação, adição de DMSO 

e aumento no tempo de extensão dos ciclos de PCR), entretanto não foram obtidos 

bons resultados e todas as análises dos produtos de reação foram negativas (as 

análises eletroforéticas foram similares à apresentada anteriormente na Fig. 41).  

Optamos então por testar pequenas modificações no protocolo padrão de PCR. 

As modificações foram feitas conforme descrito em Material e Métodos e a análise 

dos produtos obtidos nas condições testadas está apresentada na Figura 42. 

Podemos observar que os produtos desejados não foram obtidos apenas na condição 

3 (Fig. 42, linha D), na qual utilizou-se os dNTPs desbalanceados (dNTP 

Mix_mutagênico). Em todas as outras condições, foi observada uma banda acima de 

1500 pb (tamanho esperado para o fragmento), embora na condição em que se usou 

excesso de dNTPs algumas bandas inespecíficas possam ser visualizadas.  

 

 

 

Figura 42 - Análise eletroforética dos produtos de epPCR em condições 

modificadas do protocolo padrão de PCR 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B-E) produtos da reação de 
epPCR nas condições 1-4 descritas em Material e Métodos. 



Capítulo 4: Resultados 

  

158       

Todos os fragmentos próximos ao tamanho esperado (1500 pb) foram isolados 

e purificados do gel. A seguir, os fragmentos e o vetor linear pT7 foram submetidos a 

reação de ligação e os produtos foram utilizados para transformar bactérias 

competentes E. coli DH5. Após o crescimento das células transformadas em meio 

LB sólido, realizou-se um PCR de colônia (com auxílio dos oligonucleotídeos 

M13Forward e M13Reverse que anelam especificamente no vetor pT7) para 

confirmação da presença do inserto no plasmídeo. Dez clones positivos de cada uma 

das condições testadas tiveram seus DNAs plasmidiais extraídos, purificados e 

sequenciados automaticamente, para avaliação da taxa de mutação em cada uma 

das condições.  

Os sequenciamentos foram realizados com boa resolução e a análise dos 

resultados revelou que a média de mutações por molde sequenciado foi de apenas 

duas quando utilizada a condição 1 (excesso de íons Mg2+ (7 mmol L-1) e 0,1 mmol   

L-1 de íons Mn2+). Nas demais condições testadas, a média de mutações foi muito 

maior por molde, ficando entre 5 e 6.  

Com base nesses resultados, a condição 1 foi escolhida para a realização do 

epPCR e construção da biblioteca de diversidade gênica.  

 

 

4.3.2 Mudança de vetor de trabalho e revalidação da biblioteca 

  

 

As etapas cruciais para o desenvolvimento deste projeto foram a criação de 

uma biblioteca de diversidade gênica e a padronização de um método eficiente para 

seleção dos mutantes de interesse. O vetor de trabalho escolhido inicialmente 

(pT7BsXA) foi utilizado durante toda a padronização das metodologias de epPCR 

Porém, testes preliminares de expressão realizados com Bglhi nesse sistema 

mostrou-se inviável, uma vez que se trata de um sistema de expressão constitutiva, 

no qual não se tem controle sobre a expressão das proteínas de interesse. Além disso, 

por conter um peptídeo sinal de B. subtilis, apenas uma pequena parte das enzimas 

expressas era detectada no sobrenadante das culturas, enquanto a maioria 



Capítulo 4: Resultados 

  

159       

permanecia de alguma maneira associada às células. Optamos então por trocar o 

vetor de trabalho. Diante disso, repetimos a padronização do epPCR para garantir a 

reprodutibilidade.do que já havia sido padronizado, principalmente no que diz respeito 

ao número de mutações por molde. 

A condição 1, anteriormente escolhida, foi novamente utilizada alterando-se o 

molde para o plasmídeo pET28_bglhi, conforme descrito em Material e Métodos (item 

4.2.4.2). A análise eletroforética dos produtos da reação (Fig. 43) revelou a presença 

de uma banda acima de 1500 pb (tamanho esperado para o fragmento). 

 

 

 

Figura 43 - Análise eletroforética dos produtos da reação do epPCR utilizando 

como molde o vetor pET28_bglhi 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B) produtos da reação do 
epPCR nas condições descritas em Material e Métodos. 
 

 

O fragmento próximo ao tamanho esperado (1500 pb) foi isolado e purificado 

do gel. O fragmento purificado e o vetor pET-28a(+) foram digeridos com as enzimas 
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de restrição NheI e BamHI. A análise dos produtos de reação por eletroforese em gel 

de agarose (Fig. 44) revelou a presença do vetor linearizado próximo de 5000 pb (Fig. 

44C) e do fragmento digerido perto de 1500 pb (Fig. 44E). A comparação com o vetor 

(Fig. 44B) e o fragmento (Fig. 44D) não digeridos permitiu concluir que a digestão foi 

completa. 

 

 

 

Figura 44 - Eletroforese em gel de agarose (1,0 %, m/v) do fragmento resultante 

do epPCR e do vetor pET-28a(+) após digestão com NheI e BamHI  

(A) padrão de massa molecular aparente, (B) vetor pET-28a(+) não digerido, (C) vetor 
pET-28a(+) após digestão com NheI e BamHI, (D) fragmento resultante do epPCR, 
(E) fragmento resultante do epPCR após digestão com NheI e BamHI.  

 

 

A seguir, o fragmento e o vetor foram submetidos a reação de ligação e os 

produtos foram utilizados para transformar bactérias competentes E. coli. DH5α. Após 

o crescimento das células transformadas em meio LB sólido, realizou-se um PCR de 

colônia para confirmação da presença do inserto no plasmídeo. A análise dos 

produtos obtidos por eletroforese em gel de agarose (Fig. 45) revelou a presença de 

um fragmento próximo a 1500 pb em 70% das colônias. 
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Figura 45 - Análise eletroforética dos produtos de PCR de colônias selecionadas 

de células DH5α transformadas com o plasmídeo contendo o fragmento 

resultante do epPCR 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,0% (m/v), como descrito em Material 
e Métodos. (A) padrão de massa molecular aparente; (B – H) colônias de células DH5α 
submetidas a PCR. 
 

 

Os clones positivos tiveram seus DNAs plasmidiais extraídos, purificados e 

sequenciados automaticamente, para avaliação da taxa de mutação. Os 

sequenciamentos foram realizados com boa resolução e a análise, com auxílio do 

programa BioEdit, revelou que a média de mutações por molde sequenciado foi de 

duas a três mutações, conforme padronizado anteriormente. 

Outras reações de epPCR, digestão e ligação foram repetidas a fim de 

aumentar a eficiência da ligação. Diferentes marcas de enzimas de digestão e de 

ligação, assim como diferentes condições das reações foram alteradas sem êxito. 

Optou-se por seguir o trabalho com a melhor biblioteca obtida, contendo 70% dos 

clones com inserto. 
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4.3.3 Padronização das técnicas de screening usando o sistema pET28_bglhi 

 

 

A fim de padronizar as técnicas de screening, bactérias da linhagem E. coli 

BL21(DE3)pLysS eletrocompetentes foram transformadas com o plasmídeo 

pET28_bglhi e Bglhi foi expressa em meio LB líquido seletivo para detecção de 

atividade β-glucosidásica, sob indução por IPTG 0,05 mmol L-1. Após 24 h de 

crescimento e expressão, a atividade pNP-glucosidásica das enzimas expressas 

atingiu níveis detectáveis (aproximadamente 1,2 U mL-1), cerca de 18 vezes maiores 

que os observados utilizando o sistema pT7BsXA. Além disso, o efeito estimulatório 

(cerca de 1,7-1,8 vezes) da glicose (100 mmol L-1) sobre a atividade da enzima 

também foi observado.  

Além da padronização em meio líquido, visando uma padronização de uma 

metodologia de screening em meio sólido, colônias contendo o plasmídeo 

pET28_bglhi foram repicadas em placas contendo o substrato (esculina), na ausência 

e na presença de IPTG (Fig. 46). A presença de halos foi observada somente nas 

placas contendo o substrato e o indutor (Fig. 46A). Já na placa contendo somente o 

substrato (Fig. 46B), nada foi observado, confirmando então a necessidade de IPTG 

para que a expressão da enzima ocorra.  
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Figura 46 - Screening de atividade β-glucosidásica em meio sólido 

Colônias de E. coli BL21(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo pET28_bglhi 
foram repicadas em placas contendo meio LB sólido seletivo para detecção de 
atividade β-glucosidásica (A), como descrito em Material e Métodos. A placa (B) 
contém o mesmo meio sólido, exceto a presença de IPTG. O halo escuro é 
característico da hidrólise de esculina. 
 

 

Além disso, como controle, colônias contendo o plasmídeo pET-28a(+) vazio, 

também foram repicadas nas mesmas condições descritas acima (Fig. 47). Nesse 

caso, nenhuma das colônias apresentou halos, confirmando que apenas na presença 

de plasmídeo contendo o gene codificador para β-glucosidases o halo estará 

presente. Dessa forma, ficou descartada uma possível interferência de alguma enzima 

expressa pela própria E. coli no que diz respeito à hidrólise da esculina, o que poderia 

levar a resultados falso positivos no processo de screening. 

 

 



Capítulo 4: Resultados 

  

164       

 

Figura 47 - Controle do screening de atividade β-glucosidásica em meio sólido 

Colônias de BL21(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo pET-28a(+) vazio 
foram repicadas em placas contendo meio LB sólido seletivo para detecção de 
atividade β-glucosidásica (A), como descrito em Material e Métodos. A placa (B) 
contém o mesmo meio sólido, exceto a presença de IPTG.  

 

 

Com o intuito de minimizar os custos do screening, diferentes concentrações 

de IPTG foram testadas para a realização da seleção em meio sólido (Fig. 48). 

Podemos observar que nenhuma alteração significativa foi observada na intensidade 

dos halos utilizando IPTG nas concentrações de 0,5 mmol L-1 (Fig. 48A), 0,1 mmol     

L-1 (Fig. 48B), 0,05 mmol L-1 (Fig. 48C) e 0,01 mmol L-1 (Fig. 48D). Dessa maneira, 

optou-se por utilizar a menor concentração testada. 
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Figura 48: Screening de atividade β-glucosidásica em meio sólido em diferentes 

concentrações de IPTG  

Colônias de E. coli BL21(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo pET28_bglhi 
foram repicadas em placas contendo meio LB sólido seletivo para detecção de 
atividade β-glucosidásica, contendo diferentes concentrações de IPTG, como descrito 
em Material e Métodos. (A) IPTG 0,5 mmol L-1, (B) IPTG 0,1 mmol L-1, (C) IPTG 0,05 
mmol L-1 e (D) IPTG 0,01 mmol L-1. 

 

 

4.3.4 Seleção dos clones capazes de expressar β-glucosidases com 

percentuais de estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose 

diferente do controle  

 

 

Um total de 4435 clones foram analisados. As etapas de seleção seguiram o 

esquema apresentado na Figura 40 de Material e Métodos. O resultado representativo 

obtido após 16 h de crescimento e expressão é apresentado na Figura 49. Os halos 

escuros foram bem evidentes, o que permitiu a eliminação dos clones que expressam 

enzimas inativas das próximas etapas.  
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Figura 49 - Screening de atividade β-glucosidásica, em meio sólido, de colônias 

selecionadas com o auxílio do sistema automatizado K6-2  

Após 16 h de crescimento das colônias de E. coli BL21(DE3)pLysS selecionadas com 
o auxílio do sistema automatizado, as culturas foram repicadas em placas contendo 
meio LB sólido seletivo para detecção de atividade β-glucosidásica, como descrito em 
Material e Métodos. O halo escuro no centro de cada placa corresponde à colônia 
transformada com o plasmídeo controle (pET28_bglhi). 

 

 

Dos 4435 clones analisados, apenas 418 expressaram enzimas com atividade 

catalítica detectável em meio sólido, o que significa que aproximadamente 90% dos 

genes para β-glucosidases modificadas, apresentaram mutações deletérias à 

atividade catalítica da enzima.  

Os resultados da 2ª etapa de screening estão reunidos nas tabelas a seguir, 

respeitando a ordem da análise. 
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Tabela 12: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1,64 - 1,70 1,55 1,49 1,50 1,41 - 1,28 - - 1,40 

B 1,58 1,35 1,74 1,56 1,51 1,53 1,16 - 1,92 - 1,70 1,48 

C 1,30 1,41 1,70 - - 1,97 - - 1,89 - 1,55 - 

D 1,30 1,70 1,46 1,74 1,58 1,12 - 1,44 1,70 1,44 1,49 1,56 

E 1,79 1,37 1,96   1,65 1,43 1,59 1,72 1,56  1,59 

F 1,46 1,76 1,70 1,70 1,63 1,71 1,64 1,71 1,43 1,61 1,70 - 

G 1,58 1,74 1,62 1,67 1,66 1,72 1,53 - 1,78 1,74 - - 

H 1,72 1,61 - - - 1,70 - - - - 1,48 1,62 

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
 

  

Tabela 13: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1,54 1,66 - 1,40 1,64 1,74 1,83 1,59 1,37 1,20 1,58 1,73 

B 1,80 1,43 - 1,68 2,12 2,02 1,47 1,68 1,65 2,13 1,65 - 

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
 

 

Tabela 14: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 3  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1,49 - 1,60 - 2,3 - 1,78 - - - - - 

B - - - - 1,78 - 1,9 - 1,61 - 1,3 - 

C - 1,65 1,8 1,36 - 1,9 - 1,9 1,92 1,67 1,87 - 

D 1,53 1,75 1,39 1,69         

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
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Tabela 15: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 4  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A - 1,51 - 2,01 - 1,91 - 2,51 1,92 1,92 1,51 1,74 

B 1,71 1,92 - 1,61 - 2,04 2,05 - 1,81 1,32 - 1,50 

C 1,65 1,46 1,33 1,44 1,57 1,75 1,4 1,64 - 1,73 1,79 - 

D 1,74 - 1,84 1,99 1,54 1,53 2,00 1,96 1,8 2,01 1,95 1,18 

E 1,76 1,93 - 1,84 2,01 1,98 - 2,01 - - 1,82 1,99 

F 1,62 1,75 1,70 2,01 1,69 1,91 1,82 2,01 2,02 2,00 1,61 - 

G 2,02 1,70 - 1,60 1,93 - - - 1,81 - 1,73 1,75 

H 1,63 - - 1,57 1,93 1,52 1,70 1,77 2,00 1,78 - 2,0 

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
 

 

Tabela 16: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 5  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1,72 1,52 1,72 1,53 - - 1,81 - 1,82 1,71 - - 

B - 2,12 - 2,08 1,76 1,98 - - 1,4 2,02 1,73 - 

C 2,01 - - 2,07 1,43 1,86 1,10 - 2,02 1,41 - 1,91 

D 1,99 1,43 - - - 1,92 - - - - - - 

E - - - 1,73 1,77 1,51 - - 1,78 1,51 1,77 1,50 

F - 2,00 1,85 - - - - - 1,77 - 1,89 - 

G - 2,00 1,85 - - - - - 1,78 - 1,89 - 

H 1,47 1,61 - 1,64 1,72 1,42 1,15 1,45 1,65 - - - 

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
 

 

Tabela 17: Fator de estimulação das enzimas expressas pelos clones da Placa 6  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1,63 1,90  - - - - 1,61 2,01 - - - 

O símbolo (-) indica que o fator de estimulação foi desprezado devido aos baixos 
valores de absorbância medidos. 
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 Apesar do número de clones analisados não ser muito grande, resultados 

interessantes com relação ao efeito da glicose sobre a atividade catalítica das enzimas 

modificadas foram observados. Assim, seguimos para uma caracterização mais 

criteriosa de algumas delas. Primeiramente, os clones foram classificados em 3 

grupos, de acordo com o fator de estimulação. No primeiro grupo foram reunidos os 

clones apresentando fatores de estimulação menores que 1,3. No segundo, aqueles 

que apresentaram estimulação entre 1,3 - 2,0 e no terceiro aqueles que mostraram 

fatores maiores que 2,1. Uma atenção maior foi dada, inicialmente, ao primeiro e ao 

terceiro grupos, pois aparentemente apresentavam mutações responsáveis por 

grande alteração no efeito estimulatório da atividade pNP-glucosidásica pela glicose. 

O estudo detalhado das enzimas do terceiro grupo foi parte do projeto de doutorado 

de um aluno do nosso laboratório (SALGADO, 2016). Os estudos das enzimas do 

primeiro grupo são apresentados a seguir. 

Para facilitar a identificação, os clones foram nomeados seguindo o número da 

placa, o número da coluna e a letra da linha. Assim, por exemplo o clone 1-1A é o 

clone da placa 1, coluna 1 e linha A. Assim, os clones 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 

2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H foram classificados no grupo 1 e os clones 3-5A e 4-8A no 

grupo 3. 

 
 

4.3.5 Expressão das enzimas dos clones do grupo 1 em meio líquido para 

confirmação dos fatores de estimulação 

 

 

Na Tabela 18 estão apresentados os fatores de estimulação por glicose 

determinados para as enzimas expressas em meio líquido pelos clones anteriormente 

selecionados e classificados membros dos grupos 1.  

Observa-se boa concordância com os resultados obtidos anteriormente nas 

etapas de screening. Essa validação reforça a confiabilidade das etapas de screening 

padronizadas.  
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Tabela 18: Fatores de estimulação das enzimas expressas pelos clones dos 

grupos 1  

Clone 

Atividade (U mL-1) 
Fator de 

estimulação 
Glicose (mmol L-1) 

0 100 

1-9A 0,027 0,034 1,24 

1-7B 0,240 0,310 1,29 

1-1C 0,160 0,194 1,21 

1-1D 0,065 0,093 1,43 

1-6D 0,802 0,928 1,16 

2-10A 0,084 0,101 1,19 

4-12D 0,035 0,041 1,17 

5-7C 0,067 0,075 1,12 

5-7H 0,090 0,115 1,28 

Os clones armazenados em glicerol foram descongelados e lançados em tubos para 
crescimento, expressão das enzimas e dosagem das atividades β-glucosidásicas com 
e sem glicose, conforme descrito em Material e Métodos.  
 

 

Em função destes resultados, todos os clones acima tiveram seus DNAs 

plasmidiais extraídos, purificados e sequenciados automaticamente, para avaliação 

das mutações.  

 

 

4.3.6 Análise dos sequenciamentos, identificação e localização das mutações 

presentes nos genes das enzimas modificadas expressas pelos clones dos 

grupos 1  

 

 

Os sequenciamentos dos clones 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 

5-7C e 5-7H foram realizados com boa resolução.  

Para o clone 1-9A, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 19. Nas posições 228, 511 e 766 do gene bglhi houve mutações do tipo 
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transição, onde há troca de bases nitrogenadas da mesma classe (purinas-purinas ou 

pirimidinas-pirimidinas). Já na posição 977 houve uma mutação do tipo transversão, 

na qual uma base pirimídica foi substituída por uma base púrica (WONG; ZHURINA; 

SCHWANEBERG, 2006).  

 

 

Tabela 19 - Nucleotídeos mutados no clone 1-9A 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

228 C T 

511 G A 

766 A G 

977 T A 

 

 

Algumas dessas mutações podem ser silenciosas. Assim, para analisá-las foi 

realizado o alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 1-9A (Fig. 50), 

revelando que a mutação na posição 228 foi silenciosa. Já a mutação da posição 511 

acarretou em uma substituição de uma Ala171 (aminoácido apolar e alifático) por uma 

Thr171 (aminoácido polar e não carregado). Além disso, a mutação na posição 766 

acarretou em uma substituição de uma Lys256 (aminoácido carregado positivamente) 

por um Glu256 (aminoácido carregado negativamente) e a mutação da posição 977 em 

uma substituição de uma Leu326 (aminoácido apolar e alifático) por His326 (aminoácido 

carregado positivamente).  
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Figura 50 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

1-9A 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 

 

 

A modelagem da estrutura tridimensional da enzima expressa pelo mutante 1-

9A realizada com auxílio do software MODELLER está representada na Figura 51. 

Podemos observar que as três mutações do clone 1-9A estão localizadas na região 

próxima a entrada do sítio ativo. 
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Figura 51 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 1-9A 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 

 

 

Para o clone 1-7B, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 20. Nas posições 37, 99, 253 e 760 do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição enquanto nas posições 702, 842 e 1029 houve mutações do tipo 

transversão.  

 

 

Tabela 20: Nucleotídeos mutados no clone 1-7B 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

37 A G 

99 C T 

253 C T 

673 A T 

760 G A 

842 T A 

1029 G C 
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O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 1-7B (Fig. 52) mostrou 

que as mutações nas posições 99, 253 e 1029 foram silenciosas. Em contraste, a 

mutação na posição 37 acarretou na substituição de uma Thr13 por uma Ala13 e a 

mutação na posição 673 na substituição de uma Thr225 por uma Ser225, ambos 

aminoácidos polares e não carregados. Já a mutação da posição 760 acarretou na 

substituição de Asp254 (aminoácido carregado negativamente) por Asn254 (aminoácido 

polar e não carregado), enquanto a mutação na posição 842 acarretou substituição 

de uma Leu281 por Gln281 (aminoácido polar e não carregado). 
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Figura 52 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

1-7B 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 1-7B 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 53. Podemos 

observar que as mutações N254, Q281 e S225 estão em regiões distintas e periféricas da 

molécula enquanto a mutação A13 está muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

 

Figura 53 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 1-7B 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 1-1C, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 21. Nas posições 925, 1032 e 1059 do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição enquanto nas posições 122 e 571 houve mutações do tipo transversão.  
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Tabela 21: Nucleotídeos mutados no clone 1-1C 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

122 A T 

571 T A 

925 A G 

1032 G A 

1059 C T 

 

 

O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 1-1C foi realizado (Fig. 

54) revelando que as mutações nas posições 1032 e 1059 foram silenciosas, 

enquanto a mutação da posição 122 acarretou na substituição de uma Lys41 por uma 

Met41 (aminoácido apolar e alifático). Além disso, a mutação da posição 571 acarretou 

em uma substituição de uma Ser191 por uma Thr191 e a mutação na posição 925 

acarretou em uma substituição de uma Thr309 por Ala309. 
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Figura 54 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

1-1C 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 1-1C 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 55. Podemos 

observar que as mutações T191 e M41 estão em regiões periféricas da molécula 

enquanto a mutação A309 está muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

 

Figura 55 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 1-1C 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 1-1D, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 22. Nas posições 133, 239, 768, 1068 e 1141 do gene bglhi houve mutações 

do tipo transição enquanto na posição 288 houve mutação do tipo transversão.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Resultados 

  

180       

Tabela 22: Nucleotídeos mutados no clone 1-1D 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

133 G A 

239 C T 

288 C A 

768 G A 

1068 C T 

1141 T C 

 

 

O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 1-1D foi realizado (Fig. 

56) mostrando que as mutações nas posições 288, 768 e 1068 foram silenciosas. A 

mutação na posição 133 acarretou em uma substituição de uma Gly45 (aminoácido 

apolar e alifático) por uma Ser45, enquanto a mutação da posição 239 acarretou em 

uma substituição de uma Ser80 por uma Leu80. Já a mutação na posição 1141 

acarretou em uma substituição de uma Ser381 por uma Pro381 (aminoácido apolar e 

alifático).  
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Figura 56 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

1-1D 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 

 

 

 

 



Capítulo 4: Resultados 

  

182       

A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 1-1D 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 57. Podemos 

observar que as mutações L80 e S45 estão em regiões periféricas da molécula 

enquanto a mutação P381 está muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

Figura 57- Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 1-1D 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 4-12D, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 23. Nas posições 879, 1184 e 1424 do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição enquanto na posição 710 e 1166 houve mutação do tipo transversão.  
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Tabela 23: Nucleotídeos mutados no clone 4-12D 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

710 A T 

879 C T 

1166 C A 

1184 A G 

1424 A G 

 

 

 O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 4-12D foi realizado 

(Fig. 58) e mostrou que a mutação na posição 879 foi silenciosa. Em contraste, a 

mutação na posição 710 acarretou na substituição de Asp237 por Val237 (aminoácido 

apolar e alifático), e a mutação na posição 1166 em substituição de Pro389 por His389. 

Já a mutação na posição 1184 acarretou em substituição de Glu395 por Gly395. Por fim, 

a mutação na posição 1424 acarretou em uma substituição de uma Lys475 por uma 

Arg475 (aminoácido carregado positivamente). 
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Figura 58 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

4-12D 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 4-12D 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 59. Podemos 

observar que as mutações H389, G395 e R475 estão em regiões periféricas da molécula 

enquanto a mutação V237 está muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

 

Figura 59 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 4-12D 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 

 

 

Para o clone 1-6D, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 24. Nas duas posições (704 e 717) do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição.  

 

 

Tabela 24: Nucleotídeos mutados no clone 1-6D 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

704 A G 

717 C T 
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 O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 1-6D foi realizado (Fig. 

60) e mostrou que a mutação na posição 717 foi silenciosa. Em contraste, a mutação 

na posição 704 acarretou na substituição de Asn235 por Ser235. 

 

 

 

Figura 60 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

1-6D 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 1-6D 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 61. Podemos 

observar que a única mutação está localizada na região dentro do sítio ativo. 

 

 

Figura 61 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 1-6D 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 2-10A, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 25. Nas posições 240, 437, 814 e 1230 do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição enquanto na posição 1192 houve mutação do tipo transversão.  
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Tabela 25: Nucleotídeos mutados no clone 2-10A 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

240 G A 

437 A G 

814 A G 

1192 T A 

1230 G A 

 

 

 O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 2-10A foi realizado 

(Fig. 62) e mostrou que as mutações nas posições 240 e 437 foram silenciosas. Em 

contraste, a mutação na posição 814 acarretou na substituição de Lys272 por Glu272, e 

a mutação na posição 1192 em substituição de Phe398 (aminoácido aromático) por 

Ile398 (aminoácido apolar e alifático). Já a mutação na posição 1230 acarretou em 

substituição de Met410 por Ile410.  
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Figura 62 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

2-10A 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 2-10A 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 63. Podemos 

observar que todas as mutações estão localizadas na periferia da molécula, mas em 

regiões distintas umas das outras. 

 

 

Figura 63 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 2-10A 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 5-7C, os nucleotídeos mutados na sequência estão reunidos na 

Tabela 26. Nas duas posições (421 e 704) do gene bglhi houve mutações do tipo 

transição. 

 

 

Tabela 26: Nucleotídeos mutados no clone 5-7C 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

421 G A 

704 A G 
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 O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 5-7C foi realizado (Fig. 

64) e mostrou que a mutação na posição 421 acarretou na substituição de Ala141 por 

Thr141, e a mutação na posição 704 em substituição de Asn235 por Ser235, a mesma 

mutação observada no clone 1-6D.  

 

 

 

Figura 64 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

5-7C 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 5-7C fornecida pelo 

software MODELLER está representada na Figura 65. Podemos observar que a 

mutação T141 está na região periférica da molécula enquanto a mutação S235 está 

muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

Figura 65 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 5-7C 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Para o clone 5-7H houve uma única mutação do tipo transversão apresentada 

na tabela abaixo.  

 

 

Tabela 27: Nucleotídeo mutado no clone 5-7H 

Posição do gene Nucleotídeo original Nucleotídeo inserido 

710 A T 
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 O alinhamento entre os aminoácidos da Bglhi e do clone 5-7H foi realizado (Fig. 

66) e mostrou que a mutação na posição 710 acarretou na substituição de Asp237 por 

Val237, a mesma mutação observada no clone 4-12D.  

 

 

Figura 66 - Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da Bglhi e do clone 

5-7H. 

O alinhamento foi realizado com auxílio do programa BioEdit. 
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A modelagem da estrutura tridimensional da β-glucosidase do mutante 5-7H 

fornecida pelo software MODELLER está representada na Figura 67. Podemos 

observar que a única mutação V237 está localizada muito próxima do sítio da glicona. 

 

 

Figura 67 - Estrutura tridimensional predita da β-glucosidase do mutante 5-7H 

A estrutura tridimensional está representada no formato de fitas. Os resíduos 
catalíticos (E166 e E377) estão representados na forma de esferas vermelhas. Os 
resíduos que formam o sítio da glicona estão representados na forma de esferas 
verdes e os resíduos que delimitam a entrada do sítio ativo estão representados como 
esferas rosas. Os resíduos que foram modificados em relação à estrutura nativa da 
Bglhi (DE GIUSEPPE et al., 2014) estão representados na forma de esferas amarelas 
e estão devidamente identificados na estrutura. Cada figura na sequência apresenta 
uma rotação no eixo y de 90° C em relação à anterior. As imagens foram feitas com 
auxílio do programa PyMOL Viewer. 
 

 

Um resumo de todas as mutações e suas respectivas substituições de 

aminoácidos encontradas em todas as sequências das β-glucosidases modificadas 

estão reunidas na Tabela 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Resultados 

  

195       

Tabela 28: Resumo de todas as mutações e suas respectivas substituições de 

aminoácidos para as β-glucosidases modificadas  

Enzima Mutação Aminoácido Substituição 

1-9A 228 C → T - - 

 511 G → A 171 Ala → Thr 

 766 A → G 256 Lys → Glu 

 977 T → A 326 Leu → His 

1-7B 37 A → G 13 Thr → Ala 

 99 C → T - - 

 253 C → T - - 

 673 A → T 225 Thr → Ser 

 760 G → A 254 Asp → Asn 

 842 T → A 281 Leu → Gln 

 1029 G → C - - 

1-1C 122 A → T 41 Lys → Met 

 571 T → A 191 Ser → Thr 

 925 A → G 309 Thr → Ala 

 1032 G → A - - 

 1059 C → T  - - 

1-1D 133 G → A 45 Gly → Ser 

 239 C → T 80 Ser → Leu 

 288 C → A - - 

 768 G → A - - 

 1068 C → T - - 

 1141 T → C 381 Ser → Pro 

1-6D 704 A → G 235 Asn → Ser 

 717 C → T - - 

2-10A  240 G → A - - 

 437 A → G - - 

 814 A → G 272 Lys → Glu 

 1192 T → A 398 Phe → Ile 

 1230 G → A 410 Met → Ile 
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Tabela 28: Resumo de todas as mutações e suas respectivas substituições de 

aminoácidos para as β-glucosidases modificadas                                (conclusão) 

Enzima Mutação Aminoácido Substituição 

4-12D 710 A → T 237 Asp → Val 

 879 C → T - - 

 1166 C → A 389 Pro → His 

 1184 A → G 395 Glu → Gly 

 1424 A → G 475 Lys → Arg 

5-7C 421 G → A 141 Ala → Thr 

 704 A → G 235 Asn → Ser 

5-7H 710 A → T 237 Asp → Val 

 

 

4.3.7 Expressão e purificação das β-glucosidases expressas pelos clones 1-9A, 

1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H 

 

 

Bactérias da linhagem E. coli BL21(DE3)pLysS foram transformadas com os 

plasmídeos dos clones 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H. 

A purificação das enzimas modificadas expressas pelos mutantes foi realizada 

por cromatografia de afinidade em coluna de níquel, com rendimentos de 

aproximadamente 50-70%. A análise por PAGE das enzimas purificadas revelou 

bandas proteicas únicas para cada um dos clones (Fig. 68, linhas a1-i1), coincidentes 

com as bandas únicas de atividade β-glucosidásica (Fig. 68, linhas a2-i2). 
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Figura 68 – Análise eletroforética por PAGE (A e B) das β-glucosidases 

modificadas  

As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida a 7% em 
condições não desnaturantes (PAGE), conforme descrito em Material e Métodos. (a1-
i1), Revelação com Coomassie Brilliant Blue R; (a2-i2) Atividade β-glucosidásica no gel, 
revelada com esculina. β-glucosidases expressas pelos mutantes 1-9A (Linhas a1 e 

a2, 15 µg), 1-7B (Linhas b1 e b2, 17 µg), 1-1C (Linhas c1 e c2, 25 µg), 1-1D (Linhas d1 e 

d2, 20 µg), 1-6D (Linhas e1 e e2, 25 µg), 2-10A (Linhas f1 e f2, 22 µg), 4-12D (Linhas g1 

e g2, 25 µg), 5-7C (Linhas h1 e h2, 26 µg) e 5-7H (Linhas i1 e i2, 15 µg). 
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A pureza das enzimas modificadas foi confirmada por SDS-PAGE (Fig. 69, 

linhas B-J) que permitiu também estimar a massa molecular aparente das β-

glucosidases modificadas, todas próximas a 59 kDa.  

 

 

 

 

Figura 69 – Análise eletroforética por SDS-PAGE das β-glucosidases 

modificadas  

As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida a 10 % em 
condições desnaturantes (SDS-PAGE), conforme descrito em Material e Métodos. 
(Linha A) Padrão de massa molecular aparente, (Linhas B-J) β-glucosidases 
expressas pelos mutantes 1-9A (Linha B, 15 µg), 1-7B (Linha C, 17 µg), 1-1C (Linha 
D, 25 µg), 1-1D (Linha E, 20 µg), 1-6D (Linha F, 25 µg), 2-10A (Linha G, 22 µg), 4-12D 
(Linha H, 25 µg), 5-7C (Linha I, 26 µg) e 5-7H (Linha J, 15 µg). Todas as bandas foram 
reveladas com Coomassie Brilliant Blue R. 
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4.3.8 Caracterização bioquímica e cinética da Bglhi e das β-glucosidases 

produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-

7H 

 

 

4.3.8.1 Efeito da temperatura sobre a atividade pNP-glucosidásica da Bglhi 

e das enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-

12D, 5-7C e 5-7H 

 

 

O efeito da temperatura sobre a atividade pNP-glucosidásica da Bglhi e das 

enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-

7C e 5-7H é mostrado na Figura 70. Para Bglhi, observa-se um aumento gradual da 

atividade específica entre 35 e 55 °C, atingindo um máximo em 60 °C. Acima dessa 

temperatura, a atividade específica cai abruptamente para cerca de 30% da atividade 

máxima já a 65 °C. Para as enzimas dos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D e 5-

7C os perfis observados de atividade em função da temperatura foram muito 

parecidos com aquele determinado para Bglhi, embora os máximos de atividade foram 

observados em 50 °C para 1-9A  e 1-1C, 45 °C para 1-7B e 1-1D e 55°C para 1-6D e 

5-7C. Por outro lado, alterações mais profundas foram observadas para as enzimas 

dos mutantes 2-10A, 4-12D e 5-7H que apresentaram platôs de máxima atividade 

catalítica nas faixas de 45-50 °C, 40-50 °C e 35-50 °C, respectivamente. Além disso, 

a 55 °C a atividade da β-glucosidase do mutante 4-12D foi praticamente nula enquanto 

para as enzimas dos mutantes 5-7H e 2-10A a atividade foi cerca de 50% e 40% da 

máxima, respectivamente. 
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Figura 70: Efeito da temperatura sobre a atividade pNP-glucosidásica de Bglhi e 

das enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-

12D, 5-7C e 5-7H 

As atividades foram determinadas em diferentes temperaturas empregando tampão 
Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc 2 mmol L-1 num volume final de 0,6 
mL, como descrito em Material e Métodos. Os experimentos foram repetidos três 
vezes utilizando três preparações distintas das enzimas puras. Cada ponto representa 
a média ± desvio padrão dos ensaios realizados em duplicatas.  
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4.3.8.2 Efeito do pH sobre a atividade pNP-glucosidásica da Bglhi e das 

enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 

5-7C e 5-7H 

 

 

O efeito do pH sobre a atividade pNP-glucosidásica da Bglhi e das enzimas 

produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H 

é mostrado na Figura 71. Para Bglhi, observa-se um aumento abrupto da atividade 

catalítica entre pH 4,0 a 5,0 atingindo um platô de máxima atividade na faixa de pH de 

5,0 – 7,0. Acima de 7,0, a atividade decai atingindo 56% e 16% da máxima atividade 

em pH 7,5 e 8,0, respectivamente. Um perfil muito similar foi observado para a enzima 

produzida pelo mutante 2-10A, com um platô de máxima atividade catalítica 

exatamente na mesma faixa determinada para Bglhi. Por outro lado, perfis mais 

estreitos de atividade em função do pH foram observados para as demais enzimas e 

os platôs de máxima atividade foram obtidos nas faixas de pH de 5,0-6,0 para as 

enzimas dos mutantes 1-1C, 1-6D e 5-7C; 5,0-5,5 para as enzimas dos mutantes 4-

12D e 5-7H; 5,0-6,5 para a enzima do mutante 1-9A; 5,5-6,5 para a enzima do mutante 

1-7B e 4,5-5,5 para a enzima do mutante 1-1D.  
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Figura 71: Efeito do pH sobre a atividade pNP-glucosidásica de Bglhi e das 

enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 

5-7C e 5-7H 

As atividades foram determinadas a 45 °C (1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 2-10A, 4-12D, 5-
7H) ou 50 °C (Bglhi, 1-6D, 5-7C) em meio reacional constituído de tampão McIlvaine 
em diferentes valores de pH e pNP-Glc 2 mmol L-1, como descrito em Material e 
Métodos. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações 
distintas das enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos 
ensaios realizados em duplicatas.  
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4.3.8.3 Determinação dos parâmetros cinéticos para estimulação da 

atividade pNP-glucosidásica da Bglhi e das enzimas produzidas pelos mutantes 

1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H 

 

 

Os parâmetros cinéticos determinados para estimulação da atividade pNP-

glucosidásica da Bglhi e das enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-

1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H com o aumento das concentrações de pNP-Glc 

estão sumarizadas na Tabela 29. As correspondentes curvas cinéticas são mostradas 

na Figura 72. 

Independentemente da enzima, as estimulações das atividades pNP-

glucosidásicas seguiram curvas simples de saturação e obedeceram a cinética 

cooperativa (nH> 1), sugerindo a presença de dois ou mais sítios acessíveis para a 

ligação do substrato. Os valores de Vmax determinados para as β-glucosidases dos 

mutantes 4-12D e 5-7H foram cerca de 1,5 vezes maiores que aquela determinada 

para Bglhi; já as enzimas dos mutantes 1-1C, 5-7C e 1-6D apresentaram valores de 

Vmax muito próximas. Por outro lado, as demais enzimas apresentaram velocidades 

máximas inferiores. O valor de Vmax determinado para a enzima do mutante 1-1D foi 

cerca de 9 vezes menor que aquele determinado para Bglhi. 

A maioria das enzimas estudadas apresentaram maiores afinidades aparente 

para o substrato sintético quando comparada a Bglhi.  As exceções foram as enzimas 

dos mutantes 1-1D, 2-10A e 5-7H que apresentaram constantes de afinidade aparente 

cerca de 3,8, 1,8 e 1,3 vezes maiores, respectivamente. 

Em relação à eficiência de utilização do substrato, avaliada pela razão    

kcat/KpNP-Glc, as β-glucosidases dos mutantes 1-1C, 1-6D, 4-12D e 5-7H foram cerca 

de 1,4, 2,1, 2,2 e 1,2 vezes mais eficientes, respectivamente, quando comparada à 

Bglhi. Os efeitos mais negativos foram observados nas eficiências catalíticas para 

liberação de pNP- a partir do pNP-Glc determinados para as β-glucosidases dos 

mutantes 1-1D e 2-10A, cerca de 34 e 3,6 vezes menos eficientes, respectivamente, 

quando comparada à Bglhi. As demais enzimas dos outros mutantes apresentaram 

um valor de kcat/KpNP-Glc muito próximo do determinado para Bglhi. 
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Tabela 29: Parâmetros cinéticos determinados para a estimulação da atividade 

β-glucosidásica da Bglhi e das enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-7B, 

1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H por pNP-Glc 

Enzima 
Vmax 

(U mg-1) 

KpNP-Glc 

(mmol L-1) 

kcat/ KpNP-Glc 

(L mmol-1 s-1) 
nH 

Bglhi 37,3 ± 1,8 0,22 ± 0,01 158,53 1,2 

1-9A 18,7 ± 1,3 0,12 ± 0,01 144,91 1,3 

1-7B 22,8 ± 1,2 0,16 ± 0,01 132,52 1,3 

1-1C 41,3 ± 2,2 0,17 ± 0,01 225,90 1,3 

1-1D 4,2 ± 0,3 0,83 ± 0,02 4,7 1,1 

1-6D 35,9 ± 2,9 0,10 ± 0,01 335,67 1,3 

2-10A 18,7 ± 0,9 0,40 ± 0,03 43,47 1,1 

4-12D 54,7 ± 3,8 0,15 ± 0,01 340,96 1,1 

5-7C 27,1 ± 1,3 0,16 ± 0,01 158,37 1,1 

5-7H 55,5 ± 3,3 0,28 ± 0,02 185,33 1,2 

As atividades foram determinadas a 45 °C (1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 2-10A, 4-12D, 5-
7H) ou 50 °C (Bglhi, 1-6D, 5-7C) em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 50 
mmol L-1, pH 6,0 (para Bglhi), ou tampão McIlvaine, pH 5,0 (para 5-7C), 5,5 (para 1-
1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A) e 6,0 (para 1-9A, 1-7B) ou tampão acetato de sódio 50 mmol 
L-1, pH 5,0 (para 5-7H) e 5,5 (para 4-12D) e diferentes concentrações de pNP-Glc. As 
curvas cinéticas foram repetidas três vezes utilizando três preparações distintas das 
enzimas puras. Cada ensaio enzimático foi realizado em duplicada e os parâmetros 
cinéticos são apresentados como a média ± desvio padrão calculados para cada 
repetição (n=3). 
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Figura 72: Estimulação da atividade β-glucosidásica da Bglhi e das enzimas dos 

mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H por pNP-Glc  

As atividades foram determinadas a 45 °C (1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 2-10A, 4-12D, 5-
7H) ou 50 °C (Bglhi, 1-6D, 5-7C) em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 50 
mmol L-1, pH 6,0 (para Bglhi), ou tampão McIlvaine, pH 5,0 (para 5-7C), 5,5 (para 1-
1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A) e 6,0 (para 1-9A, 1-7B) ou tampão acetato de sódio 50 mmol 
L-1, pH 5,0 (para 5-7H) e 5,5 (para 4-12D) e diferentes concentrações de pNP-Glc. Os 
experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações distintas das 
enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos ensaios 
realizados em duplicatas. 
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4.3.8.4 Efeito de concentrações crescentes de glicose sobre a atividade 

pNP-glucosidásica da Bglhi e das enzimas produzidas pelos mutantes 1-9A, 1-

7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H 

 

 

O efeito de concentrações crescentes de glicose na faixa de 0-1000 mmol L-1 

sobre as atividades da Bglhi e das β-glucosidases expressas pelos mutantes1-9A, 1-

7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H, em presença de pNP-Glc saturante 

para cada enzima, é mostrado na Figura 73. De acordo com o que já havia sido 

relatado para Bglhi (SOUZA et al., 2014), a estimulação da liberação de pNP- por 

glicose foi máxima (cerca de 1,9 vezes) em concentração 50 mmol L-1. Acima desta 

concentração, entretanto, ocorreu uma diminuição do efeito estimulatório, e valores 

abaixo do controle, caracterizando inibição da atividade enzimática, foram observados 

em concentrações de glicose acima de 400 mmol L-1. 

De maneira geral, podemos dizer que todas as enzimas expressas pelos 

mutantes apresentaram grandes mudanças em resposta a presença de glicose no 

meio reacional. Devemos salientar que o verdadeiro efeito da glicose sobre a atividade 

pNP-glucosidásica foi concluído apenas nessa etapa do trabalho, onde o efeito foi 

estudado sobre condições ideais para cada enzima (pH e temperatura ótimos e 

concentração de substrato saturante) e não sobre condições fixas impostas nas 

etapas de screening. Nestas condições, algumas das enzimas selecionadas 

mostraram o efeito estimulatório muito parecidos com Bglhi, como é o caso das 

enzimas dos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1D, 1-1C e 2-10A. A liberação de pNP- foi 

estimulada por glicose cerca de 1,5 e 1,6 vezes para as enzimas 1-7B e 1-1C, 

respectivamente, em concentração 20 mmol L-1. Já para as enzimas 1-9A, 2-10A e 1-

1D a estimulação por glicose foi máxima, cerca de 1,75, 1,8 e 1,7 vezes, em 

concentrações de 50 mmol L-1, 80 mmol L-1 e 150 mmol L-1, respectivamente. Com 

exceção da enzima expressa pelo mutante 1-1D que apresentou atividade acima do 

controle até 1 mol L-1 de glicose,  as enzimas dos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C e 2-10A, 

mostraram diminuição do efeito estimulatório acima da concentração de glicose que 

resultou em máxima estimulação da atividade pNP-glucosidásica, e valores abaixo do 

controle, caracterizando inibição da atividade enzimática, foram observados em 



Capítulo 4: Resultados 

  

207       

concentrações de glicose acima de 300 mmol L-1, 300 mmol L-1, 200 mmol L-1 e 500 

mmol L-1, respectivamente. Por apresentarem efeitos estimulatórios muito parecidos 

com Bglhi, a partir desse ponto do trabalho estas enzimas não foram mais estudadas. 

Além disso, as mutações presentes do mutante 1-1D foram deletérias para própria 

atividade catalítica, tornando inviável seguir o estudo com esta enzima. 

 As demais enzimas mostraram mudanças muito interessantes no efeito 

estimulatório pela glicose quando comparadas à Bglhi e podemos agrupá-los em dois 

novos grupos de acordo com a mutação em comum na região do sítio ativo. As 

enzimas expressas pelos mutantes 1-6D e 5-7C, contendo a mutação N235S, 

mostraram um comportamento muito parecido entre si. A atividade pNP-glucosidásica 

foi estimulada cerca 1,3 e 1,4 vezes por glicose em concentração de 30 mmol L-1, 

respectivamente. Além disso, acima desta concentração de máxima estimulação, 

ocorreu uma diminuição da atividade pNP-glucosidásica e valores abaixo do controle 

foram observados em concentrações de glicose acima de 150 mmol L-1, muito abaixo 

daquele determinado para Bglhi (400 mmol L-1). 

 O segundo grupo, composto pelas enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H 

(contendo a mutação D237V), mostraram respostas diferentes quanto a sensibilidade 

à glicose. Para a enzima expressa pelo mutante 5-7H, a estimulação da liberação de 

pNP- por glicose foi de apenas 1,3 vezes em concentração 100 mmol L-1. Acima desta 

concentração, ocorreu uma diminuição do efeito estimulatório, e valores abaixo do 

controle foram observados em concentrações de glicose acima de 300 mmol L-1. Em 

grande contraste, a atividade pNP-glucosidásca da enzima expressa pelo mutante 4-

12D não foi estimulada por glicose, e acima de 50 mmol L-1 as atividades já foram 

abaixo daquela determinada na ausência deste monossacarídeo, caracterizando 

inibição da atividade enzimática. 
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Figura 73: Efeito da concentração de glicose sobre a atividade pNP-

glucosidásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 1-9A, 1-7B, 1-1C, 1-1D, 1-6D, 

2-10A, 4-12D, 5-7C e 5-7H  

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 72 e em concentrações saturantes de pNP-Glc para 
cada enzima (2 mmol L-1 para Bglhi e 1-7B; 1,5 mmol L-1 para 1-9A, 1-1C, 4-12D, 5-
7C, 1-6D; 3 mmol L-1 para 2-10A e 5-7H e 8 mmol L-1 para 1-1D. Os experimentos 
foram repetidos três vezes utilizando três preparações distintas das enzimas puras. 
Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos ensaios realizados em duplicatas. 
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4.3.8.5 Estudo cinético detalhado da estimulação da atividade pNP-

glucosidásica da Bglhi por glicose e xilose 

 

 

Antes dar continuidade aos estudos envolvendo as enzimas expressas pelos 

mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D, fez-se necessário uma análise detalhada da 

estimulação da atividade pNP-glucosidásica da Bglhi por glicose e xilose, para 

podermos afirmar que o mecanismo descrito para a enzima nativa (SOUZA et al., 

2013) poderia ser aplicado à enzima recombinante Bglhi. 

O efeito de concentrações crescentes de glicose ou xilose (0-1000 mmol L-1) 

sobre a atividade da Bglhi, utilizando o substrato pNP-Glc em diferentes 

concentrações fixas, está apresentado nas Figura 74. Concordando com o observado 

anteriormente na Figura 73, em concentração saturante de substrato, a estimulação 

da liberação de pNP- por glicose foi máxima (cerca de 1,9 vezes) em concentração 50 

mmol L-1 (Fig. 74A). Xilose também estimulou cerca de 2,0 vezes a liberação de pNP- 

em concentração de 100 mmol L-1 (Fig. 74B). Acima destas concentrações, ocorreu 

uma diminuição do efeito estimulatório para ambos os monossacarídeos, e valores 

abaixo do controle, foram observados em concentrações de glicose e xilose acima de 

400 mmol L-1 e 750 mmol L-1, respectivamente. O efeito estimulatório da atividade 

pNP-glucosidásica e as concentrações dos monossacarídeos requeridas para a 

máxima estimulação e inibição foram dependentes da concentração de substrato. 

Com 1 mmol L-1 de pNP-Glc, por exemplo, a estimulação da liberação de pNP- por 

glicose e xilose foi de aproximadamente 1,5 vezes e ocorreu em menores 

concentrações dos monossacarídeos (30 mmol L-1 de glicose e 80 mmol L-1 de xilose), 

quando comparado com os valores obtidos em concentrações saturantes de 

substrato. Além disso, as concentrações dos monossacarídeos requeridas para inibir 

a atividade enzimática também foram inferiores e corresponderam a 200 mmol L-1 

para glicose e 500 mmol L-1 para xilose.  
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Figura 74: Efeito de concentrações crescentes de glicose (A) e xilose (B) sobre 

a atividade da Bglhi em presença de diferentes concentrações fixas de pNP-Glc  

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0. As concentrações fixas de pNP-Glc foram: () 0,5 mmol L-1, () 1 mmol 
L-1 e () 2 mmol L-1. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três 
preparações distintas da enzima pura. Cada ponto representa a média ± desvio 
padrão dos ensaios realizados em duplicatas. 
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A estimulação da atividade da Bglhi por pNP-Glc na presença de concentrações 

fixas e estimulatórias de glicose ou xilose estão apresentados na Figura 75. Os 

parâmetros cinéticos calculados com base nesses dados estão reunidos na Tabela 

30. Em concentrações fixas de glicose de 0 a 50 mmol L-1, o aumento nas 

concentrações de pNP-Glc (0,005-4 mmol L-1) estimulou a atividade enzimática 

seguindo uma curva simples de saturação até atingir um Vmax = 70,4 ± 2,8 U mg-1, 

valor cerca de 1,9 vezes maior que o estimado na ausência de glicose (Fig. 75A). Por 

outro lado, a afinidade aparente da enzima pelo substrato diminuiu com o aumento da 

concentração de glicose no meio reacional, atingindo um valor de 0,50 ± 0,01 mmol  

L-1 na presença de 50 mmol L-1 de glicose (Tabela 30). Resultados similares foram 

obtidos para estimulação da atividade pNP-glucosidásica na presença de 

concentrações fixas de xilose. Observou-se um aumento de cerca de 2 vezes no valor 

de Vmax (74,5 ± 3,1 U mg-1) quando comparado com o valor obtido na ausência deste 

monossacarídeo (36,4 ± 1,4 U mg-1). Além disso, a diminuição na afinidade da enzima 

pelo substrato com o aumento da concentração de xilose no meio reacional foi muito 

parecida com o observado no caso da glicose (Tabela 30). Juntos, os valores obtidos 

para KpNP-Glc indicam que ambos os monossacarídeos competem com o substrato pela 

ligação ao SC mesmo em concentrações estimulatórias. Além disso, 

independentemente da concentração fixa de glicose ou xilose, a estimulação da 

atividade pNP-glucosidásica ocorreu com cooperatividade positiva (nH > 1) sugerindo 

a presença de mais de um sítio acessível para a ligação do substrato na molécula de 

enzima. Apesar das alterações em Vmax e KpNP-Glc na presença de glicose ou xilose, os 

valores de kcat/KpNP-Glc sofreram alterações de no máximo 15% (Tabela 30). 
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Figura 75: Estimulação da atividade da Bglhi por pNP-Glc em ausência e 

presença de concentrações fixas de glicose (A) ou xilose (B)  

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0. As concentrações fixas de glicose foram: () ausente, () 5 mmol L-1, () 
10 mmol L-1, () 20 mmol L-1, () 50 mmol L-1. As concentrações fixas de xilose foram: 
() ausente, () 10 mmol L-1, () 30 mmol L-1, () 50 mmol L-1, () 100 mmol L-1. Os 
experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações distintas da 
enzima pura. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos ensaios realizados 
em duplicatas. 
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Tabela 30: Parâmetros cinéticos calculados para estimulação da atividade da 

Bglhi por pNP-Glc na ausência e presença de concentrações fixas de glicose ou 

xilose 

 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0, contendo glicose ou xilose nas concentrações indicadas. Os experimentos 
foram repetidos três vezes utilizando três preparações distintas da enzima pura e cada 
ensaio enzimático foi realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos são 
apresentados como a média ± desvio padrão dos valores calculados para cada 
repetição (n =3). 

 

 

O efeito de concentrações estimulatórias crescentes de glicose (1-100 mmol       

L-1) ou xilose (1-200 mmol L-1) sobre a atividade da Bglhi, utilizando o substrato pNP-

Glc em diferentes concentrações fixas, está apresentado nas Figura 76. Os 

parâmetros cinéticos calculados com base nesses dados estão reunidos na Tabela 

31. Em concentrações fixas de substrato de 0,5 a 2 mmol L-1, o aumento nas 

concentrações de glicose estimulou a atividade seguindo curvas simples de saturação 

(Fig. 76A) até atingir um Vmax = 68,5 ± 1,6 U mg-1, valor cerca de 90% maior que o 

 
[Monossacarídeo] 

(mmol L-1) 

Vmax 

(U mg-1) 

KpNP-Glc 

(mmol L-1) 

kcat/KpNP-Glc 

(L mmol-1 s-1) 
nH 

Controle 0 36,4 ± 1,4 0,22 ± 0,01 154,7 ± 16,1 1,2 

Glicose 

5 46,8 ± 1,9 0,25 ± 0,01 175,0 ± 15,1 1,2 

10 49,4 ± 2,4 0,28 ± 0,02 165,0 ± 21,2 1,4 

20 56,1 ± 1,7 0,36 ± 0,01 145,7 ± 9,1 1,3 

50 70,4 ± 2,8 0,50 ± 0,01 131,7 ± 8,4 1,4 

Xilose 

10 47,9 ± 1,5 0,25 ± 0,01 179,1 ± 13,7 1,3 

30 59,3 ± 2,5 0,34 ± 0,02 163,1 ± 17,6 1,5 

50 64,1 ± 1,9 0,39 ± 0,02 153,7 ± 12,0 1,4 

100 74,5 ± 3,1 0,52 ± 0,01 134,0 ± 8,7 1,4 
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estimado na ausência de glicose (36,4 ± 1,4 U mg-1). O mesmo foi observado no caso 

da xilose, com a Vmax atingindo 74,1 ± 3,4 U mg-1, valor cerca de 103% maior que o 

estimado na ausência deste monossacarídeo (Fig. 76B). As afinidades aparentes para 

glicose (KGlc) foram maiores que para xilose (KXil) em todas as concentrações de 

substrato testadas. Além disso, as afinidades aparentes para glicose e xilose 

diminuíram cerca de 2,5 vezes à medida que a concentração de substrato aumentou 

(Tabela 31), indicando que o substrato compete com os monossacarídeos pela ligação 

dos seus sítios. A cooperatividade positiva observada para estimulação da atividade 

enzimática por glicose e xilose sugere múltiplos sítios para os monossacarídeos na 

molécula de enzima. 

 

 

Tabela 31: Parâmetros cinéticos para estimulação da atividade da Bglhi por 

glicose e xilose em presença de concentrações fixas de pNP-Glc 

Monossacarídeo 
[pNP-Glc] 

(mmol L-1) 

Vmax 

(U mg-1) 

KGlc ou KXil 

(mmol L-1) 
nH 

Glicose  

(1 - 100 mmol L-1) 

0,5 35,0± 1,2 4,6 ± 0,2 1,7 

1,0 56,0 ± 1,9 8,6 ± 0,4 1,2 

2,0 68,5 ± 1,6 11,4 ± 0,6 1,3 

Xilose 

(1 - 200 mmol L-1) 

0,5 36,6 ± 1,2 6,9 ± 0,2 1,1 

1,0 55,0± 2,4 9,2 ± 0,3 1,2 

2,0 74,1 ± 3,4 17,5 ± 0,8 1,2 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc nas concentrações indicadas. Os experimentos foram 
repetidos três vezes utilizando três preparações distintas da enzima pura e cada 
ensaio enzimático foi realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos são 
apresentados como a média ± desvio padrão dos valores calculados para cada 
repetição (n =3). 
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Figura 76: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica da Bglhi por glicose (A) 

ou xilose (B) presença de concentrações fixas de pNP-Glc 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0. As concentrações fixas de pNP-Glc foram: () 0,5 mmol L-1, () 1 mmol 
L-1 e () 2 mmol L-1. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três 
preparações distintas da enzima pura. Cada ponto representa a média ± desvio 
padrão dos ensaios realizados em duplicatas. 
 

 

 



Capítulo 4: Resultados 

  

216       

A Figura 77 mostra o efeito de concentrações crescentes de glicose sobre a 

atividade da Bglhi na presença de concentrações fixas de xilose (Fig. 77A) e o de 

concentrações crescentes de xilose sobre a atividade da Bglhi na presença de 

concentrações fixas de glicose (Fig. 77B), ambas com pNP-Glc saturante. Os 

parâmetros cinéticos calculados para estas curvas estão apresentados na Tabela 32. 

Observa-se que o aumento da concentração fixa de cada um dos monossacarídeos 

afeta a velocidade basal, mas não a velocidade máxima. Além disso, observa-se que 

a constante de afinidade aparente para um monossacarídeo aumenta com o aumento 

da concentração do outro monossacarídeo. Em ambos os casos, a afinidade aparente 

da Bglhi por um modulador diminui na presença do outro. Assim, o valor de KGlc 

aumentou 1,2 vezes com o aumento da concentração fixa de xilose e o valor de KXil 

aumentou 1,4 vezes com o aumento da concentração fixa de glicose. Esses 

resultados indicam que glicose e xilose compete pela ligação dos mesmos sítios na 

molécula de enzima. Além disso, em todas as condições testadas, a estimulação pelos 

monossacarídeos foi cooperativa (Tabela 32). 
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Figura 77: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica da Bglhi por glicose na 

presença de concentrações fixas de xilose e vice-versa 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0. As concentrações fixas de xilose (A) ou glicose (B) foram: () ausente, 
() 20 mmol L-1 e () 50 mmol L-1. Os experimentos foram repetidos três vezes 
utilizando três preparações distintas da enzima pura. Cada ponto representa a média 
± desvio padrão dos ensaios realizados em duplicatas. 
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Tabela 32: Parâmetros cinéticos calculados para a modulação da atividade da 

Bglhi por glicose e/ou xilose  

[Glicose] 

(mmol L-1) 

[Xilose] 

(mmol L-1) 

Vmax 

(U mg-1) 

KGlc ou KXil 

(mmol L-1) 

nH 

Variável 0 68,5 ± 1,6 11,4 ± 0,6 1,3 

Variável 20 65,7 ± 3,3 14,1 ± 0,4 1,5 

0 Variável 74,1 ± 2,4 17,5 ± 0,7 1,2 

20 Variável 72,0 ± 2,4 24,2 ± 0,7 1,4 

A atividade pNP-glucosidásica foi determinada a 50 °C em tampão Bis-Tris 50 mmol 
L-1, pH 6,0, contendo pNP-Glc nas concentrações indicadas. Os experimentos foram 
repetidos três vezes utilizando três preparações distintas da enzima pura e cada 
ensaio enzimático foi realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos são 
apresentados como a média ± desvio padrão dos valores calculados para cada 
repetição (n =3). 
 

 

4.3.8.6 Estudo cinético da estimulação da atividade pNP-glucosidásica das 

enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D por glicose e xilose 

 

 

A figura 78 reúne os dados do efeito de concentrações crescentes de glicose 

(já apresentados na Figura 73) e xilose na faixa de 0-1000 mmol L-1 sobre a atividade 

pNP-glucosidásica das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D juntamente 

com os dados da Bglhi, para melhor comparação. Na Tabela 33 estão reunidos os 

parâmetros cinéticos para estimulação da atividade pNP-glucosidásica destas 

enzimas por glicose e xilose, bem como as concentrações que resultaram em máxima 

estimulação e tolerância aos monossacarídeos. Vale ressaltar que a estimulação 

ocorreu com cooperatividade positiva em todos os casos, sugerindo múltiplos sítios 

de ligação para os monossacarídeos na molécula de enzima. A única exceção foi para 

a enzima do mutante 4-12D que aparentemente não apresenta sítio estimulatório para 

glicose. 
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Figura 78: Efeito de concentrações crescentes de glicose (linhas e pontos 

vermelhos) ou xilose (linhas e pontos azuis) sobre a atividade pNP-

glucosidásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D  

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 72 e em concentrações saturantes de pNP-Glc para 
cada enzima (2 mmol L-1 para Bglhi; 1,5 mmol L-1 para 4-12D, 5-7C e 1-6D; 3 mmol L-
1 para 5-7H). Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações 
distintas das enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos 
ensaios realizados em duplicatas.
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Tabela 33: Estimulação da atividade pNP-glucosidásica da Bglhi e seus mutantes por glicose e xilose 

Enzima 
[pNP-Glc] 

(mmol L-1) 
Monossacarídeo 

KGlc ou KXil 

(mmol L-1) 

FS 

(vezes) 

MCmax 

(mmol L-1) 

MT 

(mmol L-1) 
nH 

Bglhi 2 
Glicose 10,9 ± 0,5 1,9 50 ~ 400 1,2 

Xilose 17,6 ± 1,1 2,1 100 ~ 750 1,2 

4-12D 1,5 
Glicose - - - 50 - 

Xilose 16,7 ± 0,9 1,4 80 ~ 340 1,1 

5-7H 3 
Glicose 19,7 ± 1,1 1,3 80-100 300 1,9 

Xilose 36,2 ± 2,9 1,6 150-200 ~ 500 1,4 

5-7C 1,5 
Glicose 3,4 ± 0,2 1,4 30 150 1,2 

Xilose 8,7 ± 0,3 1,4 50-80 500 1,3 

1-6D 1,5 
Glicose 5,8 ± 0,3 1,3 20-30 150 1,2 

Xilose 6,7 ± 0,1 1,5 30-80 500 1,1 

FS: fator de estimulação 
Cada curva experimental foi repetida três vezes usando três preparações distintas da enzima pura, em condições saturantes de 
substrato indicados na tabela; cada ensaio enzimático foi realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos (KGlc, KXil e nH) foram 
determinados para o efeito de concentrações crescentes estimulatórias de glicose e xilose (na faixa de 0-MCmax) sobre a atividade 
enzimática. Os valores são apresentados como a média ± desvio padrão para cada repetição (n=3). 
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 Os fatores de estimulação, tanto para glicose como para xilose, de todas as 

enzimas expressas pelos mutantes foram menores que os determinados para Bglhi 

(Tabela 33). Curiosamente, a atividade pNP-glucosidásica da β-glucosidase expressa 

pelo mutante 4-12D foi estimulada por xilose embora não tenha sido estimulada por 

glicose. Outra característica interessante nesses mutantes foi a alta variabilidade nos 

valores de MCmax e MT para glicose e xilose (Tabela 33), indicando que as mutações 

afetaram não apenas o efeito estimulatório nestas enzimas como também a sua 

tolerância aos monossacarídeos. Os valores estimados de IC50 para glicose foram 

400, 580, 400 e 450 mmol L-1 para as enzimas expressas pelos mutantes 4-12D, 5-

7H, 5-7C e 1-6D, respectivamente, todos inferiores ao estimado para Bglhi (780 mmol 

L-1). Já para xilose os valores estimados de IC50 corresponderam a 700, 870, 1000 e 

920 mmol L-1 para 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D, respectivamente. O valor de IC50 para 

xilose de Bglhi foi superior a 1 mol L-1. 

As afinidades aparentes de todas as enzimas por glicose (KGlc) foram maiores 

que para xilose (KXil), em condições saturantes de pNP-Glc, com exceção da enzima 

do mutante 4-12D. As afinidades aparentes para glicose e xilose da enzima do 

mutante 5-7H foram cerca de 1,8 e 2,1 vezes menores, respectivamente, que a 

estimada para Bglhi. Em contraste, as enzimas dos mutantes 5-7C e 1-6D 

apresentaram afinidades aparentes muito maiores, para ambos os monossacarídeos, 

quando comparadas com os valores de Bglhi. Já a enzima do mutante 4-12D 

apresentou valor de KXil muito próximo do valor estimado para Bglhi. 

A Figura 79 mostra o efeito de concentrações crescentes de pNP-Glc sobre a 

atividade de Bglhi e seus mutantes em presença de concentrações fixas de glicose ou 

xilose correspondentes a MCmax (exceto para o 4-12D onde a concentração de glicose 

utilizada foi igual a MT), juntamente com as curvas obtidas na ausência dos 

monossacarídeos. Os parâmetros cinéticos calculados a partir dos dados 

experimentais estão sumarizados na Tabela 34. 
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Figura 79: Efeito de concentrações crescentes de pNP-Glc sobre a atividade 

pNP-glucosidásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-

6D na ausência (linhas e pontos pretos) ou em presença de concentrações fixas 

de glicose (linhas e pontos vermelhos) ou xilose (linhas e pontos azuis)  

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 72 e diferentes concentrações de pNP-Glc. As 
concentrações fixas de glicose e xilose utilizadas estão indicadas entre parênteses na 
Tabela 34. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações 
distintas das enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos 
ensaios realizados em duplicatas. 
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Tabela 34: Parâmetros cinéticos para estimulação da atividade pNP-

glucosidásica da Bglhi e seus mutantes por pNP-Glc em ausência ou presença 

de concentrações fixas de glicose ou xilose   

Enzima 
[Monossacarídeo]  

(mmol L-1) 

Vmax  

(U mg-1) 

KpNP-Glc  

(mmol L-1) 

kcat/KpNP-Glc 

(L mmol-1 s-1) 

nH 

 0 37,3 ± 1,8 0,22 ± 0,01 158,53 ± 15,89 1,2 

Bglhi Glicose (50) 72,1 ± 2,9 0,50 ± 0,02 134,83 ± 11,57 1,4 

 Xilose (100) 77,3 ± 3,9 0,54 ± 0,03 133,84 ± 15,17 1,4 

 0 54,7 ± 3,8 0,15 ± 0,01 340,96 ± 49,64 1,1 

4-12D Glicose (50) 58,3 ± 2,9 0,50 ± 0,03 109,02 ± 12,80 1,1 

 Xilose (80) 77,7 ± 4,7 0,38 ± 0,02 191,18 ± 23,13 1,2 

 0 55,5 ± 3,3 0,28 ± 0,02 185,33 ± 25,94 1,2 

5-7H Glicose (100) 73,0 ± 5,1 0,95 ± 0,07 71,85 ± 11,03 1,4 

 Xilose (200) 89,6 ± 6,3 0,52 ± 0,04 161,11 ± 25,37 1,3 

 0 27,1 ± 1,3 0,16 ± 0,01 158,37 ± 18,71 1,1 

5-7C Glicose (30) 38,7 ± 2,3 0,31 ± 0,02 116,72 ± 15,47 1,1 

 Xilose (80) 37,6 ± 2,2 0,40 ± 0,02 87,89 ± 10,20 1,1 

 0 35,9 ± 2,9 0,10 ± 0,01 335,67 ± 64,90 1,3 

1-6D Glicose (30) 47,4 ± 3,8 0,22 ± 0,02 201,45 ± 36,86 1,3 

 Xilose (80) 54,9 ± 3,8 0,32 ± 0,02 160,41 ± 22,60 1,1 

As concentrações de glicose e xilose presentes no meio reacional (indicadas entre 
parênteses) são iguais a MCmax. Cada curva experimental foi repetida três vezes 
usando três preparações distintas da enzima pura e cada ensaio enzimático foi 
realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos são apresentados como a média ± 
desvio padrão para cada repetição (n=3). 

 

 

As razões entre os valores de Vmax determinados para cada uma das enzimas 

em presença de glicose ou xilose e aqueles obtidos na ausência dos 

monossacarídeos foram próximos aos valores de FS apresentados anteriormente na 

Tabela 33. Independentemente do mutante, a estimulação da atividade enzimática por 

pNP-Glc ocorreu com cooperatividade positiva, sugerindo mais de um sítio de ligação 

para o substrato na molécula de enzima. Além disso, a presença dos 
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monossacarídeos no meio reacional resultou em uma diminuição das afinidades 

aparentes para o substrato (Tabela 34), indicando que os monossacarídeos 

competem com o pNP-Glc pela ligação ao SC, mesmo em concentração na qual seu 

efeito estimulatório é máximo. Contudo, apesar destes aspectos comuns, os padrões 

de competição entre o substrato e os monossacarídeos foram diferentes para cada 

mutante, em consequência das diferentes substituições de aminoácidos.  

Para as enzimas dos mutantes 5-7C e 1-6D houve um efeito mais pronunciado 

da xilose sobre os valores de KpNP-Glc quando comparado aos valores obtidos na 

presença de glicose: aumentos de 2,5 e 3,2 vezes nos valores de KpNP-Glc foram 

obtidos na presença de xilose e de 1,9 e 2,2 vezes na presença de glicose, 

respectivamente. Em contraste, para as enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H, o efeito 

da glicose sobre os valores de KpNP-Glc foram mais pronunciados quando comparados 

aos valores obtidos na presença de xilose. Por fim, glicose e xilose tiveram efeito 

variável, porém negativo, sobre as eficiências catalíticas para liberação de pNP- a 

partir do pNP-Glc pelas enzimas estudadas (Tabela 34).  

 

 

4.3.8.7 Determinação dos parâmetros cinéticos para estimulação da 

atividade celobiásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 

1-6D  

 

 

Os parâmetros cinéticos determinados para estimulação da atividade 

celobiásica da Bglhi e das enzimas produzidas pelos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 

1-6D com o aumento das concentrações de celobiose estão sumarizadas na Tabela 

35. As correspondentes curvas cinéticas são mostradas na Figura 80. A atividade 

celobiásica de todas as enzimas estudadas foi estimulada por celobiose e apresentou 

cinética cooperativa, sugerindo a presença de múltiplos sítios de ligação para o 

substrato na molécula de enzima. Os valores de Vmax determinados para as enzimas 

dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D foram cerca de 5,7, 2,5, 3,4 e 2,9 vezes 

menores que o determinado para Bglhi. Com relação às afinidades aparentes das 
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enzimas pelo substrato natural, os valores determinados para as enzimas dos 

mutantes 5-7C e 1-6D foram muito próximas e cerca de 1,6 vezes menores que o 

determinado para Bglhi. Por outro lado, as enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H 

apresentaram valores de Kcelobiose cerca de 4,2 e 5,7 vezes maiores, respectivamente.  

 

 

Tabela 35: Parâmetros cinéticos para estimulação da atividade celobiásica da 

Bglhi e seus mutantes por celobiose  

Enzima 
Vmax 

(U mg-1) 

Kcelobiose 

(mmol L-1) 

kcat/ Kcelobiose 

(L mmol-1 s-1) 
nH 

Bglhi 213,3 ± 6,4 0,53 ± 0,02 376,29 ± 19,67 1,4 

4-12D 37,1 ± 3,3 2,23 ± 0,21 15,77 ± 3,05 1,2 

5-7H 85,8 ± 4,3 3,01 ± 0,15 26,74 ± 2,85 1,1 

5-7C 63,1 ± 3,8 0,34 ± 0,02 173,53 ± 22,09 1,6 

1-6D 72,5 ± 3,3 0,32 ± 0,01 225,96 ± 17,39 2,0 

As atividades foram determinadas a 45 °C (4-12D e 5-7H) ou 50 °C (Bglhi, 1-6D, 5-
7C) em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0 (para Bglhi), 
ou tampão McIlvaine, pH 5,0 (para 5-7C) ou 5,5 (1-6D) ou tampão acetato de sódio 
50 mmol L-1, pH 5,0 (para 5-7H) ou 5,5 (para 4-12D) e diferentes concentrações de 
celobiose. Cada curva experimental foi repetida três vezes usando três preparações 
distintas da enzima pura e cada ensaio enzimático foi realizado em duplicata. Os 
parâmetros cinéticos são apresentados como a média ± desvio padrão para cada 
repetição (n=3). 
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Figura 80: Estimulação da atividade β-glucosidásica da Bglhi e das enzimas dos 

mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D por celobiose 

As atividades foram determinadas a 45 °C (4-12D e 5-7H) ou 50 °C (Bglhi, 1-6D, 5-
7C) em meio reacional constituído de tampão Bis-Tris 50 mmol L-1, pH 6,0 (para Bglhi), 
ou tampão McIlvaine, pH 5,0 (para 5-7C) ou 5,5 (1-6D) ou tampão acetato de sódio 
50 mmol L-1, pH 5,0 (para 5-7H) ou 5,5 (para 4-12D) e diferentes concentrações de 
celobiose. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações 
distintas das enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos 
ensaios realizados em duplicatas. 
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4.3.8.8 Estudo cinético da estimulação da atividade celobiásica da Bglhi e 

das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D por xilose 

 

 

O efeito de concentrações crescentes de xilose na faixa de 0-1000 mmol L-1 

sobre as atividades da Bglhi e seus mutantes, em presença de concentrações 

saturantes de celobiose para cada enzima, é mostrado na Figura 81. Para Bglhi, a 

xilose estimulou em 230% a liberação de glicose livre a partir da celobiose e o valor 

de MCmax correspondeu a 100 mmol L-1. Acima desta concentração, entretanto, 

ocorreu uma diminuição do efeito estimulatório. Mesmo assim, cerca de 78% da 

atividade controle foi mantida em 1 mol L-1 de xilose.  

Por outro lado, um grande contraste foi observado para as enzimas dos 

mutantes em estudo. Os níveis de liberação de glicose livre não foram aumentados 

em presença de xilose, como observado para Bglhi. Apenas uma tolerância a esse 

monossacarídeo foi observada: as atividades das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 

5-7C e 1-6D se mantiveram praticamente inalterada até concentrações de xilose de 

30, 300, 50 e 30 mmol L-1, respectivamente (MT, indicadas por um asterisco vermelho 

na Figura 81). Acima desta concentração, entretanto, as atividades das enzimas dos 

mutantes 4-12D, 5-7C e 1-6D diminuíram rapidamente. Os valores de IC50 foram 

estimados em 200, 270 e 170 mmol L-1 de xilose, respectivamente, muito abaixo 

daqueles determinados utilizando-se pNP-Glc como substrato. Em contraste, a 

enzima do mutante 5-7H manteve 70% da atividade controle em presença de 1 mol  

L-1 de xilose, não sendo possível determinar o valor de IC50 para esta enzima. 

A estimulação da atividade celobiásica de Bglhi com o aumento de 

concentrações de xilose na faixa estimulatória (0-MCmax) e em presença de 

concentração estimulatória de celobiose ocorreu com cooperatividade positiva (nH = 

1,5). Esse valor sugere a existência de múltiplos sítios de ligação para o 

monossacarídeo na molécula de enzima. O valor de KXil determinado para Bglhi foi de 

19,3 ± 0,87 mmol L-1, muito próximo daquele determinado utilizando-se o substrato 

sintético (17,6 ± 1,1 mmol L-1). 
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Figura 81: Efeito de concentrações crescentes de xilose sobre a atividade 

celobiásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D 

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 80 e em concentrações saturantes de celobiose para 
cada enzima (5 mmol L-1 para Bglhi; 70 mmol L-1 para 5-7H; 10 mmol L-1 para 4-12D; 
2 mmol L-1 para 5-7C e 1 mmol L-1 para 1-6D). Os asteriscos vermelhos indicam os 
valores de MT. Os experimentos foram repetidos três vezes utilizando três 
preparações distintas das enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio 
padrão dos ensaios realizados em duplicatas. 
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O efeito do aumento de concentrações de celobiose sobre a atividade 

celobiásica da Bglhi e seus mutantes na presença de concentrações fixas de xilose 

correspondendo a MCmax (Bglhi) ou MT (4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D) é mostrado na 

Figura 82. Os parâmetros cinéticos calculados com base nesses dados estão reunidos 

na Tabela 36. Independente da enzima, a estimulação da atividade enzimática por 

celobiose ocorreu com cooperatividade positiva, suportando a existência de dois ou 

mais sítios para ligação do substrato. Para Bglhi, o valor de Vmax para liberação de 

glicose livre a partir da celobiose em presença de xilose aumentou cerca de 2,3 vezes 

quando comparado com aquele estimado na ausência deste monossacarídeo. Em 

contraste, os valores de Vmax determinados para as enzimas dos mutantes em 

presença e ausência de xilose foram essencialmente inalterados. No entanto, 

independentemente das alterações em Vmax, as afinidades aparentes de todas as 

enzimas para celobiose foram consideravelmente reduzidas na presença de xilose 

(Tabela 36), tal como observado para o pNP-Glc, sugerindo que a xilose compete com 

o substrato natural para ligação ao SC. Além disso, a presença de xilose 

drasticamente reduziu a eficiência catalítica para utilização da celobiose por todas as 

enzimas. As menores reduções (cerca de 40%) no valor kcat/Kcelobiose foram 

observadas para Bglhi e 1-6D, enquanto que a maior foi observada para 5-7H (cerca 

de 70%). 
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Figura 82: Efeito de concentrações crescentes de celobiose sobre a atividade 

celobiásica da Bglhi e das enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D na 

ausência (linhas e pontos pretos) ou em presença de concentrações fixas de 

xilose (linhas e pontos azuis)  

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 80 e diferentes concentrações de celobiose. As 
concentrações fixas de xilose utilizadas estão indicadas na Tabela 36. Os 
experimentos foram repetidos três vezes utilizando três preparações distintas das 
enzimas puras. Cada ponto representa a média ± desvio padrão dos ensaios 
realizados em duplicatas. 
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Tabela 36: Parâmetros cinéticos para estimulação da atividade celobiásica da 

Bglhi e seus mutantes por celobiose em presença ou ausência de 

concentrações fixas de xilose  

Enzima 
[Xilose] 

(mmol L-1) 

Vmax 

(U mg-1) 

Kcelobiose 

(mmol L-1) 

kcat/ Kcelobiose 

(L mmol-1 s-1) 
nH 

Bglhi 
0 213,3 ± 6,4 0,53 ± 0,02 376,29 ± 19,67 1,4 

100 499,5 ± 15,1 1,76 ± 0,05 265,36 ± 16,64 1,5 

4-12D 
0 37,1 ± 3,3 2,23 ± 0,21 15,77 ± 3,05 1,2 

30 37,1 ± 3,4 5,44 ± 0,49 6,42 ± 1,24 1,1 

5-7H 
0 85,8 ± 4,3 3,01 ± 0,15 26,74 ± 2,85 1,1 

300 87,2 ± 4,4 10,12 ± 0,51 8,07 ± 0,87 1,1 

5-7C 
0 63,1 ± 3,8 0,34 ± 0,02 173,53 ± 22,09 1,6 

50 65,4 ± 4,6 0,85 ± 0,06 71,94 ± 10,84 1,6 

1-6D 
0 72,5 ± 3,3 0,32 ± 0,01 225,96 ± 17,39 2,0 

30 72,9 ± 2,9 0,52 ± 0,03 131,08 ± 13,66 1,5 

As atividades foram determinadas nas mesmas condições de temperatura e pH 
descritos na legenda da Figura 80 e diferentes concentrações de celobiose. As 
concentrações de xilose presentes no meio reacional corresponderam a MCmax (Bglhi) 
ou MT (4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D). Cada curva experimental foi repetida três vezes 
usando três preparações distintas da enzima pura e cada ensaio enzimático foi 
realizado em duplicata. Os parâmetros cinéticos são apresentados como a média ± 
desvio padrão para cada repetição (n=3). 
 

 

4.3.8.9 Investigação da atividade de transglicosilação da Bglhi e das 

enzimas produzidas pelos mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D 

 

 

4.3.8.9.1 Utilizando pNP-Glc como substrato 

 

 

Os números de mols de pNP- e de glicose liberados após 5 min de reação e as 

frações da Bglhi e seus mutantes que seguiram as rotas de hidrólise (%H) e 
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transglicosilação (%T) em condições saturantes de pNP-Glc e em ausência ou 

presença de xilose em concentrações MCmax estão apresentados na Tabela 37. 

Na ausência de xilose, Bglhi e as enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H 

predominantemente seguiram a rota de hidrólise, como pode ser visto a partir das 

taxas similares de liberação de pNP- e glicose. Além disso, os valores de %T 

corresponderam a apenas 14,5%, 0,5% e 2,0%, respectivamente. Na presença de 

xilose, esses valores aumentaram para 67,6%, 31,2% e 57,2%, respectivamente, 

indicando que a presença deste monossacarídeo aumentou significantemente as 

frações de intermediários glicosil-enzima que seguiram a rota de transglicosilação, 

resultando em maiores taxas de liberação de pNP- comparadas as taxas de liberação 

de glicose. Em contraste, maiores valores de %T foram determinados para as enzimas 

dos mutantes 5-7C e 1-6D mesmo na ausência de xilose (65,3% e 51,2%, 

respectivamente), sugerindo que as mutações presentes nestas enzimas aumentaram 

a atividade de transglicosilação quando comparadas a Bglhi. Na presença de xilose 

observou-se um ligeiro aumento nas %T destas enzimas. 
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Tabela 37: Taxas de liberação de pNP- e glicose e frações da Bglhi e seus mutantes que seguiram as rotas de hidrólise (%H) 

e transglicosilação (%T) em condições saturantes de pNP-Glc e em ausência ou presença de xilose em concentrações 

MCmax 

Enzima 

Ausência de xilose Presença de xilose em concentração MCmax 

pNP- 

(nmol) 

Glicose 

(nmol) 
%H %T 

pNP- 

(nmol) 

Glicose 

(nmol) 
%H %T 

Bglhi 12,9 ± 1,1 11,1 ± 1,2 85,5 ± 7,1 14,5 ± 7,1 24,9 ± 2,1 8,1 ± 0,7 32,4 ± 2,5 67,6 ± 2,5 

4-12D 11,0 ± 0,9 10,9 ± 0,8 99,5 ± 8,5 0,5 ± 8,5 15,9 ± 1,1 10,9 ± 1,0 68,8 ± 5,4 31,2 ± 5,4 

5-7H 8,6 ± 0,6 8,4 ± 0,4 98,0 ± 8,9 2,0 ± 8,9 12,9 ± 1,0 5,5 ± 0,2 42,8 ± 3,7 57,2 ± 3,7 

5-7C 8,4 ± 0,5 2,9 ± 0,1 34,7 ± 2,2 65,3 ± 2,2 11,1 ± 0,9 1,8 ± 0,1 16,1 ± 1,1 83,9 ± 1,1 

1-6D 10,2 ± 0,9 5,0 ± 0,1 48,8 ± 3,5 51,2 ± 3,5 14,5 ± 1,1 4,5 ± 0,2 31,0 ± 2,1 69,0 ± 2,1 

Os ensaios enzimáticos foram repetidos seis vezes.  
pNP- e glicose são expressos como o total de nmols liberados após 5 min de reação. 
As %H e %T são dados como a média ± desvio padrão dos valores calculados para cada ensaio (n= 6).  
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4.3.8.9.2 Utilizando celobiose como substrato 

 

 

Os produtos formados pela ação da Bglhi e seus mutantes sobre a celobiose 

em ausência ou presença de xilose ou glicose na concentração MCmax (Bglhi) ou MT 

(4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D) foram analisados por CCD (Figs. 83, 86 e 87).  

Para Bglhi (Fig. 83), na ausência dos monossacarídeos, observou-se 

predominância de formação de glicose livre embora algumas manchas pouco intensas 

correspondendo a celotriose também possam ser vistas (Fig. 83, controle). Em 

contraste, quando a reação foi realizada na presença de 100 mmol L-1 de xilose (Fig. 

83, + X1 e ampliação), os produtos de transglicosilação foram claramente observados. 

Além disso, esses produtos foram presumivelmente dissacarídeos (um deles 

correspondendo a soforose), ao invés da celotriose observada na ausência de xilose. 

Porém, após longos tempos de reação, a glicose foi o principal produto tanto na 

ausência (Fig. 83, controle, linha t3) quanto na presença de xilose (Fig. 83, + X1, linha 

t3). Logo, Bglhi hidrolisa todos os produtos de transglicosilação por ela formados. Na 

presença de 100 mmol L-1 de glicose no meio reacional, foram observados alguns 

produtos de transglicosilação (Fig. 83, + G1). Porém, a alta viscosidade da amostra e 

a intensidade das manchas de glicose impediram a separação e visualização dos 

produtos. 

Os produtos formados pela ação de Bglhi sobre celobiose na presença de 

xilose (Fig. 83, + X1, linha t3) também foram identificados por espectrometria de 

massas, empregando o método de inserção direta (Fig. 84). Os principais sinais 

esperados foram aqueles com m/z de 168 e 173, correspondendo a [X1 + NH4]+ e [X1 

+ Na]+, respectivamente; 198 e 203, correspondendo a [G1 + NH4]+ e [G1 + Na]+, 

respectivamente, e 365 correspondendo a [G2 + Na]+. Dois sinais despertaram 

atenção nesse espectro, os sinais com m/z 330 e 335, possivelmente sugerindo 

adutos formados por uma molécula de glicose e xilose, ou seja, [GX + NH4]+ e [GX + 

Na]+, respectivamente. Para confirmar essa composição foram realizadas análises de 

MS/MS desses picos. A análise do pico de m/z 335 está mostrado no cromatograma 

da Figura 85 juntamente com a fragmentação proposta.  
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Figura 83: Análise temporal dos produtos de reação formados pela ação de Bglhi 

utilizando celobiose como substrato 

As reações foram realizadas em concentrações saturantes de celobiose (5 mmol L-1) 
em ausência (indicado como “controle”) ou presença de 100 mmol L-1 de glicose 
(indicado como “+ G1) ou xilose (indicado como “+ X1”). Os tempos de reação foram: 
0 (linhas t0), 5 min (linhas t1), 10 min (linhas t2) e 24 h (linhas t3). Padrões: G1, glicose; 
G2, celobiose; G3, celotriose; G4, celotetraose; Ge, gentibiose; X1, xilose; X2, xilobiose; 
SG2, mistura equimolar de soforose (S) e celobiose. Os volumes de cada alíquota 
aplicada nas placas de CCD foram ajustadas objetivando uma melhor visualização 
dos produtos. 
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Figura 84: Espectro ID-MS obtido da análise dos produtos formados pela ação de Bglhi sobre celobiose na presença de xilose 
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Figura 85: Espectro MS/MS obtido da fragmentação do pico com m/z 335 [GX + Na]+ e proposta de fragmentação 
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De fato, o íon de m/z 335 correspondeu a um aduto de glicopiranosil-xilose 

(GX), porém não foi possível determinar a posição e o tipo de ligação entre os resíduos 

de glicose e xilose. Baseado nesses resultados e no padrão de migração dos padrões 

utilizados nas análises de CCD, nós assumimos a mancha na CCD para o composto 

GX (ver ampliação na Figura 83). Além disso, a análise por ID-MS permitiu assumir 

que não houve formação de trissacarídeos e tetrassacarídeos contendo unidades de 

xilose.   

A análise por CCD dos produtos formados pela ação das β-glucosidases dos 

mutantes 4-12D e 5-7H utilizando celobiose como substrato são mostrados na Figura 

86. Em ausência de glicose ou xilose (Fig. 86, controle), as enzimas destes mutantes 

predominantemente seguiram a rota de hidrólise, com baixos níveis de formação de 

G3. Além disso, a glicose foi claramente o principal produto de reação quando as 

reações foram realizadas na presença de xilose (Fig. 86, + X1), embora algumas 

manchas correspondendo aos produtos de transglicosilação (dissacarídeos e G3) 

foram observadas para ambos os mutantes. Para estes mutantes, em todas as 

condições analisadas, a glicose foi o único produto observado após longos tempo de 

reações (Fig. 86, linhas t3). 

As enzimas dos mutantes 5-7C e 1-6D também seguiram preferencialmente a 

rota de hidrólise na ausência de glicose e xilose e a glicose foi o único produto de 

reação observado (Fig. 87, controle). Na presença de xilose (Fig. 87, + X1) 

observamos algumas manchas bem pouco intensas correspondendo aos produtos de 

transglicosilação (dissacarídeos). Igualmente ao descrito para Bglhi e para as enzimas 

dos mutantes 4-12D e 5-7H, após longos tempos de reações, a glicose foi 

essencialmente o único produto observado.  
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Figura 86: Análise temporal dos produtos de reação formados pela ação das β-glucosidases dos mutantes 4-12D e 5-7H 

utilizando celobiose como substrato 

As reações foram realizadas em concentrações saturantes de celobiose (70 mmol L-1 para 5-7H e 10 mmol L-1 para 4-12D) em 
ausência (indicado como “controle”) ou presença de 30 mmol L-1 (para 4-12D) ou 300 mmol L-1 (para 5-7H) de glicose (indicado como 
“+ G1) ou xilose (indicado como “+ X1”). Os tempos de reação foram: 0 (linhas t0), 5 min (linhas t1), 10 min (linhas t2) e 24 h (linhas 
t3). Padrões: G1, glicose; G2, celobiose; G3, celotriose; G4, celotetraose; Ge, gentibiose; X1, xilose; X2, xilobiose; SG2, mistura 
equimolar de soforose (S) e celobiose. Os volumes de cada alíquota aplicada nas placas de CCD foram ajustadas objetivando uma 
melhor visualização dos produtos. 
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Figura 87: Análise temporal dos produtos de reação formados pela ação das β-glucosidases dos mutantes 5-7C e 1-6D 

utilizando celobiose como substrato 

As reações foram realizadas em concentrações saturantes de celobiose (2 mmol L-1 para 5-7C e 1 mmol L-1 para 1-6D) em ausência 
(indicado como “controle”) ou presença de 50 mmol L-1 (para 5-7C) ou 30 mmol L-1 (para 1-6D) de glicose (indicado como “+ G1) ou 
xilose (indicado como “+ X1”). Os tempos de reação foram: 0 (linhas t0), 5 min (linhas t1), 10 min (linhas t2) e 24 h (linhas t3). Padrões: 
G1, glicose; G2, celobiose; G3, celotriose; G4, celotetraose; Ge, gentibiose; X1, xilose; X2, xilobiose; SG2, mistura equimolar de 
soforose (S) e celobiose. Os volumes de cada alíquota aplicada nas placas de CCD foram ajustadas objetivando uma melhor 
visualização dos produtos.
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4.4 Discussão 

 

 

A metodologia escolhida inicialmente nesse projeto de doutorado para o estudo 

dos determinantes estruturais da estimulação da β-glucosidase de H. insolens foi o 

embaralhamento de DNA (“DNA shuffling”), que envolveria o embaralhamento entre o 

gene que codifica para Bglhi (bglhi) e um gene com alta identidade com bglhi, mas 

que codificasse para uma β-glucosidase inibida por glicose. A seleção dos mutantes 

que expressassem enzimas estimuladas por glicose e/ou xilose e o sequenciamento 

dos respectivos genes permitiria identificar as sequências de bases que codificam 

para regiões envolvidas na estimulação da Bglhi pelos monossacarídeos. A fim de 

padronizar esta metodologia foi escolhido o gene gh1-1 de N. crassa, um fungo 

disponível na coleção do laboratório e que tem o genoma completamente sequenciado 

(GALAGAN et al., 2003). O gene gh1-1, disponível em banco de genes do NCBI (GI= 

85078541), apresenta 86% de identidade com bglhi e codifica para uma β-glucosidase 

da família GH1 que já havia sido incluída em vários estudos recentes de biologia de 

sistemas e engenharia metabólica (LIU, J. J. et al., 2016; BAE et al., 2014; KIM et al., 

2014; LEE et al., 2013; ZHA et al., 2013; HA et al., 2011a,b; Li et al., 2010). A despeito 

disso, as características cinéticas desta enzima (GH1-1) não haviam sido estudadas 

até aquele momento, sendo suposto que, como a maioria das β-glucosidases 

conhecidas, seria inibida por glicose. 

Após a clonagem e expressão de gh1-1 em E. coli, GH1-1 foi expressa em 

forma solúvel e ativa e submetida a uma caracterização bioquímica preliminar à 

padronização das condições para o embaralhamento de DNA. Surpreendentemente, 

a atividade pNP-glucosidásica da GH1-1 mostrou-se altamente estimulada por glicose 

e xilose, o que impossibilitou o uso do gene gh1-1 para a metodologia proposta. 

Entretanto, este resultado foi muito interessante, pois representou a primeira evidência 

de uma β-glucosidase estimulada por glicose em um fungo mesófilo. Além disso, este 

trabalho foi também a primeira evidência de que uma das β-glucosidases de N. crassa, 

um microrganismo modelo amplamente empregado para o estudo dos mecanismos 

moleculares envolvidos na degradação da parede celular vegetal (ZNAMEROSKI; 

GLASS, 2013; ZNAMEROSKI et al., 2012; TIAN et al., 2009), é estimulada por glicose. 
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Em função disso, foi realizada uma caracterização detalhada das suas propriedades 

bioquímicas e cinéticas, e os resultados foram publicados recentemente (MELEIRO et 

al., 2015, APÊNDICE B). 

Como a estimulação da GH1-1 por glicose inviabilizou o uso do gene gh1-1 

para os experimentos de “DNA shuffling”, esta metodologia foi substituída pela técnica 

de epPCR, cujo os dados são apresentados nessa tese. Trata-se do primeiro estudo 

de mutagênese aleatória realizado com uma β-glucosidase estimulada por glicose 

pertencente à família 1 das GHs. 

Segundo Wilson e Keefe (2001), após a escolha da região do DNA que será 

submetida à mutagênese aleatória, deve-se decidir o nível desejado de mutações 

mais adequado, conforme os objetivos pretendidos. Quando se visa à perda de uma 

função ou alterações da estabilidade térmica de uma enzima, aconselha-se uma baixa 

taxa de mutação (de 1 a 2 mutações por molde). Como nosso objetivo foi a busca por 

modificações que resultassem na perda da estimulação por glicose e xilose da Bglhi, 

optamos por padronizar as condições do epPCR a fim de se obter 1 ou 2 mutações 

por sequência. 

 O protocolo testado inicialmente, proposto por Cadwell e Joyce (1992), não 

funcionou. Aparentemente, alguma das alterações feitas no protocolo padrão de PCR, 

inibiu a reação. Segundo Wilson e Keefe (2001), quando nenhum produto é obtido na 

reação de epPCR, faz-se necessário otimizar as condições da reação: tempos 

maiores de extensão nos ciclos de PCR, reagentes utilizados, etc. A condição testada 

que resultou em uma média de mutações por molde de apenas duas foi a condição 

padrão de PCR com alterações na concentração de íons Mg2+ (7 mmol L-1) e adição 

de 0,1 mmol L-1 de íons Mn2+. Outros autores também relataram anteriormente o uso 

de excesso de íons Mg2+ e Mn2+ para alterar a fidelidade da Taq polimerase 

(VASHISHTHA; KONIGSBERG; WANG, 2016; LING et al., 1991; ECKERT; KUNKEL, 

1990; BECKMAN; MILDVAN; LOEB, 1985). 

 A condição de epPCR padronizada foi revalidada após a troca do plasmídeo de 

trabalho (substituição do pT7_bglhi para o pET28_bglhi). Além disso, as etapas de 

screening tanto em meio líquido como em meio sólido também foram padronizadas. 

Vale ressaltar que, geralmente, as proteínas produzidas em E. coli utilizando o sistema 
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pET-28a(+) com a expressão induzida por IPTG ficam retidas no citoplasma das 

células e estas precisam ser rompidas para que as proteínas solúveis sejam liberadas. 

Porém, no nosso caso, não foi necessária a ruptura celular, possivelmente devido ao 

longo período de crescimento e indução, propiciando que parte da enzima expressa 

fosse liberada para o meio de cultura como resultado da morte celular.  

A biblioteca de diversidade gênica foi gerada e submetida a duas etapas de 

pressão seletiva. Na primeira delas, apenas as colônias que expressaram β-

glucosidases com atividade catalítica detectável em meio sólido foram selecionadas. 

Nessa etapa, cerca de 90% das colônias foram descartadas. As 418 colônias 

restantes foram submetidas à segunda etapa da pressão seletiva que envolveu a 

seleção de enzimas com padrões de estimulação por glicose diferentes da enzima 

controle, Bglhi. Nessa etapa, 3 grupos distintos foram separados de acordo com o 

fator de estimulação por glicose. No primeiro grupo foram reunidos os clones que 

apresentaram fatores de estimulação menores que 1,3. No segundo, aqueles que 

apresentaram estimulação entre 1,3 - 2,0 e no terceiro aqueles com fatores maiores 

que 2,1. Nesta tese, são apresentados os dados sobre o primeiro grupo. 

Um total de 9 mutantes pertencentes ao grupo 1 foram estudados e após 

caracterização preliminar (pH e temperatura ótimos, determinação da concentração 

saturante de substrato para cada enzima e efeito da glicose sobre a atividade pNP-

glucosidásica) esse número foi reduzido para 4 (nomeados como 4-12D, 1-6D, 5-7C 

e 5-7H). 

 Os mecanismos moleculares da estimulação da atividade pNP-glucosidásica 

da β-glucosidase nativa de H. insolens por glicose e xilose já haviam sido investigados 

por muitos estudos biofísicos e cinéticos. Foi sugerido que a modulação da atividade 

da enzima pelos monossacarídeos resultaria de interações alostéricas entre os SC e 

SM (SOUZA et al., 2013). Bglhi, a forma recombinante da enzima expressa em E. coli, 

manteve a propriedade de estimulação por glicose e xilose (SOUZA et al., 2014), mas 

os mecanismos moleculares desta estimulação não haviam sido estudados até o 

momento. A análise cinética fina da estimulação, empregando o substrato pNP-Glc, 

foi realizada (item 4.3.8.5). Os dados sugeriram que o mecanismo de estimulação foi 

muito similar ao descrito para enzima nativa. A ligação da glicose ou xilose ao SM 
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estimula a atividade catalítica em aproximadamente 2 vezes (ver Figura 75), mas os 

monossacarídeos também se ligam ao SC, mesmo em concentrações estimulatórias, 

resultando em um aumento nos valores de KpNP-Glc em resposta ao aumento das 

concentrações fixas de glicose e xilose no meio reacional (ver Tabela 30). Igualmente, 

o substrato também se liga ao SM além de se ligar ao SC, como indicado pelo 

aumento nos valores de KGlc e KXil na presença de concentrações fixas crescentes de 

pNP-Glc (ver Tabela 31). Bglhi apresenta maior afinidade aparente para glicose do 

que para xilose em ambos os sítios (SC e SM) uma vez que a glicose desloca o 

substrato do SC em menores concentrações (ver Figura 74 e Tabela 30). Além disso, 

o efeito estimulatório da glicose e xilose não é sinérgico (ver as linhas retas em 

concentrações de 50 mmol L-1 de glicose ou xilose na Figura 77): os monossacarídeos 

competem pela ligação aos mesmos sítios na molécula de enzima, como indicado 

pelo aumento nos valores de KGlc com o aumento de concentrações fixas de xilose e 

o aumento nos valores de KXil com o aumento de concentrações fixas de glicose (ver 

Tabela 32). À medida que a concentração de glicose ou xilose ultrapassa a 

concentração estimulatória máxima (saturação do SM) e entra na faixa estimulatória-

inibitória, a diminuição da atividade específica pode ser atribuída a um aumento na 

competição dos monossacarídeos com o substrato pela ligação ao SC. A diminuição 

mais abrupta da atividade enzimática com o aumento da concentração de glicose 

quando comparada com a diminuição observada com o aumento da concentração de 

xilose pode ser explicada pela maior afinidade da enzima por glicose (Figura 74) 

A análise estrutural da Bglhi (código PDB: 4MDO, DE GIUSEPPE et al., 2014) 

mostrou características típicas da família GH1, como a presença de três subsítios para 

monossacarídeos e/ou substratos glicosídicos (ver Figura 88 a seguir). A região de 

ligação da glicona (subsítio -1) e os resíduos catalíticos estão localizados no fundo de 

uma fenda profunda na molécula da enzima e são compostos pelos resíduos Q17, 

H120, W121, N165, E166 (resíduo catalítico ácido/base), Y308, E377 (nucleófilo), 

E434, W435 e F443. Todos estes resíduos são estruturalmente conservados entre as 

β-glucosidases bacterianas e fúngicas da família GH1, incluindo as β-glucosidases 

estimuladas por glicose descritas na literatura (ver alinhamento das sequências na 

Figura 89). Os resíduos do subsítio -1 definem a topologia do sítio de modo a otimizar 

as ligações de hidrogênio específicas entre as cadeias laterais polares e carregadas 
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dos resíduos de aminoácidos e os grupos hidroxila equatoriais dos monossacarídeos 

(e/ou substratos glicosídicos), além das interações hidrofóbicas de empilhamento 

entre o anel de piranose. Adjacentes ao subsítio -1 localizam-se os subsítios de 

ligação da aglicona (+1 e +2), menos conservados, que se caracterizam por um 

alargamento da fenda, originando uma antecâmara que se abre para a superfície da 

proteína. Os estudos anteriores de difração de raios-X indicaram a presença de uma 

molécula de glicose ligada nesta região (Fig. 88, DE GIUSEPPE et al., 2014). 

 
 

 

Figura 88: Representação estrutural da Bglhi  

(a) A estrutura está representada na forma de fitas e os loops ao redor do sítio ativo 
estão em azul. Uma molécula de glicerol ocupa o substítio -1 e está representada na 
forma de esferas (verde: carbono; vermelho: oxigênio). (b) Entrada do sítio ativo 
destacando o portão de entrada (os átomos de carbono estão em azul claro), rede de 
água (esferas vermelhas) na antecâmara lateral e uma molécula de glicose (GLC, 
átomos de carbono em verde) ligada no sítio de ligação da aglicona. (c) Resíduos que 
formam o sítio da ligação da glicona (subsítio -1) onde uma molécula de glicerol (GOL) 
está ligada e os sítios de ligação da aglicona (subsítios +1 e +2) onde uma molécula 
de glicose é aprisionada por interações hidrofóbicas com W168, L173 e F348. A figura 
foi adaptada de De Giuseppe et al. (2014).   



Capítulo 4: Discussão 

  

246       

 

Figura 89: Alinhamento múltiplo entre as sequências da Bglhi e de outras β-glucosidases estimuladas por glicose  

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do Clustal Ômega (SIEVERS et al., 2011) e a figura gerada no ESPript 3.0 
(ROBERT; GOUET, 2014). As caixas azuis indicam resíduos altamente conservados, as caixas vermelhas indicam resíduos idênticos e as setas 
vermelhas indicam os resíduos catalíticos. Número de acesso das sequências utilizadas: Bglhi (AII80277.1, SOUZA et al., 2014); GH1-1 
(XP_011393758.1, MELEIRO et al., 2015); G1NkBG (BAB91145.1, UCHIMA et al., 2011); Ks5A7 (HV348683.1, UCHIYAMA et al., 2015); AS-
Esc10 (AHG23303.1, BIVER et al., 2014); Bgl1A (ADD96762.1, FANG et al., 2010); MeBglD2 (BAV69317.1, MATSUZAWA; YAIO, 2016a); r-
BglNH (AFO59750.1, MAI et al., 2013); Unbgl1A (AFU63315.1, LU et al., 2013); Td2F2 (3WH5, UCHIYAMA et al., 2013); Bgl6 (AKH41028.1, 
CAO, L. C. et al., 2015b); BglA (ADA66698.1, AKRAM et al., 2016); TpBgl1 (ABQ46970.1, COTA et al., 2015); EaBgl1A (AFS69459.1, CRESPIM 
et al., 2016); BGL (AKP45355.1,YANG, F. et al., 2015).    
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Figura 89: Alinhamento múltiplo entre as sequências da Bglhi e de outras β-glucosidases estimuladas por glicose (continuação)  

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do Clustal Ômega (SIEVERS et al., 2011) e a figura gerada no ESPript 3.0 
(ROBERT; GOUET, 2014). As caixas azuis indicam resíduos altamente conservados, as caixas vermelhas indicam resíduos idênticos e as setas 
vermelhas indicam os resíduos catalíticos. Número de acesso das sequências utilizadas: Bglhi (AII80277.1, SOUZA et al., 2014); GH1-1 
(XP_011393758.1, MELEIRO et al., 2015); G1NkBG (BAB91145.1, UCHIMA et al., 2011); Ks5A7 (HV348683.1, UCHIYAMA et al., 2015); AS-
Esc10 (AHG23303.1, BIVER et al., 2014); Bgl1A (ADD96762.1, FANG et al., 2010); MeBglD2 (BAV69317.1, MATSUZAWA; YAIO, 2016a); r-
BglNH (AFO59750.1, MAI et al., 2013); Unbgl1A (AFU63315.1, LU et al., 2013); Td2F2 (3WH5, UCHIYAMA et al., 2013); Bgl6 (AKH41028.1, 
CAO, L. C. et al., 2015b); BglA (ADA66698.1, AKRAM et al., 2016); TpBgl1 (ABQ46970.1, COTA et al., 2015); EaBgl1A (AFS69459.1, CRESPIM 
et al., 2016); BGL (AKP45355.1,YANG, F. et al., 2015).    
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Figura 89: Alinhamento múltiplo entre as sequências da Bglhi e de outras β-glucosidases estimuladas por glicose (conclusão)  

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do Clustal Ômega (SIEVERS et al., 2011) e a figura gerada no ESPript 3.0 
(ROBERT; GOUET, 2014). As caixas azuis indicam resíduos altamente conservados, as caixas vermelhas indicam resíduos idênticos e as setas 
vermelhas indicam os resíduos catalíticos. Número de acesso das sequências utilizadas: Bglhi (AII80277.1, SOUZA et al., 2014); GH1-1 
(XP_011393758.1, MELEIRO et al., 2015); G1NkBG (BAB91145.1, UCHIMA et al., 2011); Ks5A7 (HV348683.1, UCHIYAMA et al., 2015); AS-
Esc10 (AHG23303.1, BIVER et al., 2014); Bgl1A (ADD96762.1, FANG et al., 2010); MeBglD2 (BAV69317.1, MATSUZAWA; YAIO, 2016a); r-
BglNH (AFO59750.1, MAI et al., 2013); Unbgl1A (AFU63315.1, LU et al., 2013); Td2F2 (3WH5, UCHIYAMA et al., 2013); Bgl6 (AKH41028.1, 
CAO, L. C. et al., 2015b); BglA (ADA66698.1, AKRAM et al., 2016); TpBgl1 (ABQ46970.1, COTA et al., 2015); EaBgl1A (AFS69459.1, CRESPIM 
et al., 2016); BGL (AKP45355.1,YANG, F. et al., 2015).    
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 A caracterização cinética da Bglhi e das enzimas dos mutantes que 

apresentaram respostas alteradas em relação à estimulação por glicose e xilose, 

juntamente com os primeiros estudos de transglicosilação envolvendo esta enzima, 

utilizando tanto o substrato sintético como o substrato natural, ajudaram a contribuir 

ainda mais para elucidar os mecanismos moleculares da estimulação. A combinação 

da análise cinética e dos dados de transglicosilação com o conhecimento atual sobre 

a estrutura da Bglhi permitiu melhorar a compreensão sobre o fenômeno de 

estimulação e tolerância da enzima pelos monossacarídeos. Vale ressaltar que este 

foi o primeiro estudo sobre o mecanismo de estimulação da atividade celobiásica por 

glicose e xilose de uma β-glucosidase da família GH1. 

 Em boa concordância com os dados estruturais, a caracterização cinética da 

atividade celobiásica da Bglhi indicou a presença de múltiplos sítios de ligação para 

celobiose e xilose na molécula da enzima, sugerindo que a modulação da atividade 

enzimática poderia envolver interações alostéricas entre os sítios moduladores (sítios 

da aglicona) e o sítios de ligação do substrato (constituído pelo subsítios -1 e +1). 

Além disso, os dados indicaram uma clara evidência de competição entre a celobiose 

e a xilose pelos múltiplos sítios de ligação na molécula de enzima. Dessa forma, os 

mecanismos de modulação da atividade celobiásica da Bglhi por xilose parecem ser 

muito similares àqueles propostos utilizando pNP-Glc como substrato.  

Uma visão ampliada dos mecanismos de estimulação das atividades pNP-

glucosidásica e celobiásica da Bglhi derivaram dos estudos de transglicosilação 

utilizando xilose. Com pNP-Glc como substrato, em ausência de xilose, Bglhi 

preferencialmente seguiu a rota de hidrólise como mostrado pelas taxas similares de 

liberação de pNP- (Fig. 6, etapa ) e glicose (Fig. 6, etapa ) (Tabela 37). Por outro 

lado, em presença de xilose em concentração MCmax, a rota de transglicosilação foi 

favorecida. No entanto, a estimulação da liberação de pNP- não foi acompanhada de 

um aumento proporcional na taxa de liberação de glicose livre, inclusive essa 

liberação foi cerca de 30% menor comparada à liberação na ausência de xilose. Em 

concentrações altas de xilose, este monossacarídeo age no subsítio +1 como um 

aceptor da glicose covalentemente ligada no subsítio -1, favorecendo a reação de 

transglicosilação (Fig. 6, etapa )  e aumentando a taxa de formação do intermediário 
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glicosil-enzima (Fig. 6, etapa ) em resposta ao aumento do consumo deste 

intermediário na etapa de transglicosilação. Entretanto, não podemos descartar a 

possibilidade de modulações alostéricas das taxas dos passos  e  provenientes 

da ligação da xilose a outro subsítio da aglicona. É importante destacar ainda que, 

uma vez que a %T foi de 15% na ausência de xilose, o próprio substrato e/ou a glicose 

livre liberada do pNP-Glc também se ligam aos subsítios +1 (e +2, no caso do 

substrato) agindo como aceptores nas reações de transglicosilação.  

Sendo assim, para Bglhi, sabemos que o pNP-Glc além de se ligar aos subsítios 

-1(glicona) e +1 (aglicona), também se liga aos subsítios +1/+2 da aglicona. A xilose 

(ou glicose) em concentrações até MCmax estimulou a liberação de pNP- agindo como 

aceptor de glicose no subsítio +1 e/ou modulador alostérico nos outros subsítios da 

aglicona. Simultaneamente, o aumento nos valores de KpNP-Glc determinados na 

presença de glicose ou xilose em concentração MCmax confirmou que os 

monossacarídeos competem com o pNP-Glc pela ligação aos subsítios -1 da glicona 

e +1/+2 da aglicona (Tabela 34). Acima de MCmax, a diminuição gradual da atividade 

pNP-glucosidásica com o aumento das concentrações de glicose ou xilose foi 

consequência do aumento da competição dos monossacarídeos com o substrato pela 

ligação aos subsítios -1/+1. Em concentração MT, o efeito estimulatório da atividade 

pNP-glucosidásica por xilose ou glicose foi exatamente contrabalanceado pela 

redução da ligação do substrato à molécula de enzima. O menor valor de KGlc 

determinado para Bglhi comparado com o valor de KXil, indicou ainda que a glicose se 

liga aos subsítios -1 da glicona e +1/+2 da aglicona com maior afinidade aparente que 

a xilose. Isto é consistente com o menor valor de MCmax determinado para a glicose 

comparado ao valor determinado para a xilose. Logo, a modulação fina da atividade 

pNP-glucosidásica da Bglhi por glicose e/ou xilose pode ser atribuída à competição 

do substrato e dos moduladores pela ligação aos subsítios -1 da glicona e +1/+2 da 

aglicona. Esta competição é regulada pelas afinidades aparentes destes subsítios 

pelas porções glicose e p-nitrofenol do substrato e pelos monossacarídeos livres. 

 Ainda para Bglhi, quando o substrato foi a celobiose, o principal produto de 

reação na ausência de xilose também foi a glicose livre (liberada das etapas  e , 

Fig. 6), com baixos níveis de G3 resultantes das reações de transglicosilação (Fig. 6, 
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etapa ) na qual a celobiose agiu como aceptor de glicose (Fig. 83). Por outro lado, 

os produtos de transglicosilação (principalmente dissacarídeos) foram abundantes na 

presença de xilose em concentração MCmax, indicando estimulação da rota de 

transglicosilação. Esta estimulação da rota de transglicosilação, por sua vez, resultou 

num aumento das taxas das etapas anteriores (Fig. 6, etapa ) e eventualmente da 

etapa de hidrólise (Fig. 6, etapa ), resultando num aumento líquido da taxa de 

liberação de glicose livre (Fig. 81). Logo, quando o substrato foi celobiose, a xilose 

agiu tanto como aceptor de glicose (para formação dos produtos de transglicosilação) 

quanto como efetor alostérico, estimulando a etapa  (e eventualmente a etapa ) e 

contribuindo para o aumento líquido na taxa de glicose livre. A formação de GX como 

produto transglicosilação claramente indicou que a xilose estimulou a atividade de 

transglicosilação por ligação ao subsítio +1 da aglicona. Este é o primeiro relato de 

formação de GX por β-glucosidases, embora outros autores tenham produzido este 

dissacarídeo utilizando fosforilases (CHOMVONG et al., 2014; PUTMAN; LITT; 

HASSID, 1955; KITAOKA; TANIGUCHI; SASAKI, 1990). Podemos supor ainda, com 

base nos dados anteriores do nosso grupo de pesquisa sobre a especificidade de 

substratos da Bglhi (SOUZA et al., 2014), que GX apresenta uma ligação glicosídica 

do tipo β, uma vez que ao final da reação só foi possível observar manchas com 

padrão de migração similar a glicose e xilose, dando indícios de que esse produto da 

reação foi utilizado com substrato para enzima (Fig. 83). A formação de soforose como 

produto de transglicosilação já havia sido proposta por De Giuseppe e colaboradores 

(2014), mas só agora foi confirmada. Segundo os autores, a análise da estrutura 

cristalina contendo glicose no subsítio +2 da aglicona, sugere que ao entrar no canal 

que conduz ao sítio ativo os grupos hidroxila da glicose nas posições 2 e 3 estão 

orientados de forma a permitir esse tipo de ligação por meio de uma reação de 

transglicosilação. Os produtos esperados seriam a soforose (contendo a ligação 

glicosídica do tipo β-1,2) ou laminaribiose (contendo a ligação glicosídica do tipo β-

1,3). A possibilidade de formação de laminaribiose não foi avaliada neste trabalho 

devido à dificuldade de obtenção do padrão. A formação de soforose e laminaribiose 

por reações de transglicosilação também foi relatada para as β-glucosidases Td2f2 

(UCHIYAMA et al., 2013) e MeBglD2 (MATSUZAWA; YAIO, 2016a) estimuladas por 

glicose, obtidas de bibliotecas metagenômicas. 
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 Sendo assim, conforme proposto para o pNP-Glc, sabemos que a celobiose se 

liga aos subsítios -1/+1 mas também aos subsítios +1/+2 da Bglhi. A xilose até 

concentração MCmax estimulou as taxas de liberação de glicose agindo como aceptor 

no subsítio +1 da aglicona e como modulador alostérico nos outros subsítios da 

aglicona. Simultaneamente, o aumento nos valores de Kcelobiose determinados na 

presença de xilose em concentração MCmax confirmou que a xilose compete com a 

celobiose pela ligação aos subsítios -1 da glicona e +1/+2 da aglicona (Tabela 36). A 

diminuição gradual da atividade celobiásica acima da concentração MCmax pode ser 

atribuída a um aumento na competição da xilose com o substrato pelo subsítio -1/+1. 

Em concentração MT, o efeito estimulatório da atividade celobiásica por xilose foi 

compensado pela ligação menos efetiva do substrato à enzima. Assim, novamente 

como proposto para o pNP-Glc, a modulação fina da atividade celobiásica da Bglhi 

por xilose é derivada da competição entre celobiose e xilose pela ligação aos subsítios 

-1 (glicona) e +1/+2 (aglicona) que depende das afinidades relativas destes subsítios 

pelos monossacarídeos livres e celobiose. 

 Com este estudo pudemos observar que vários mecanismos atuam 

simultaneamente na estimulação da atividade da Bglhi por glicose e xilose, incluindo 

interações alostéricas, competição entre substrato e monossacarídeos pela ligação a 

diferentes sítios na molécula de enzima e estimulação da atividade de 

transglicosilação. Embora estes mecanismos modulatórios tenham sido propostos 

separadamente (MATSUZAWA et al., 2016b; UCHIYAMA et al., 2015; SOUZA et al., 

2013; UCHIYAMA et al., 2013) ou juntos (YANG, Y. et al., 2015) para explicar a 

estimulação da atividade pNP-glucosidásica de diferentes β-glucosidases da família 

GH1, este é o primeiro estudo dos mecanismos de estimulação da atividade 

celobiásica. 

 Além da estimulação, a alta tolerância da Bglhi por glicose e xilose é uma 

propriedade altamente interessante, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do 

ponto de vista aplicado. Em nível estrutural, a elevada tolerância à glicose/xilose da 

Bglhi foi atribuída ao acesso restrito destes monossacarídeos aos subsítios -1 

(glicona) e +1(aglicona) devido a um estreitamente do subsítio +2 da aglicona 

provocado pelas cadeias laterais dos resíduos W168 e L173, como pode ser 
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observado na Figura 88 (SANTOS, C. A. et al., 2016; DE GIUSEPPE et al., 2014). 

Para compreender melhor este aspecto, comparamos a topologia dos subsítios +1/+2 

da aglicona da Bglhi com outras β-glucosidases da família GH1 de Paenibacillus 

polymyxa (BglB, PDB 2O9P, ISORNA et al., 2007), T. reesei (TrBgl2, PDB 3AHY, 

JENG et al., 2011), Trichoderma harzianum (ThBgl, PDB 5BWF, SANTOS, C. A. et 

al., 2016), de uma amostra metagenômica (Td2F2, PDB 3WH5, MATSUZAWA et al., 

2016b) e de N. koshunensis (Nkbgl, PDB 3VIJ, JENG et al., 2012). Os resíduos W168 

e L173 da Bglhi são conservados na Td2F2, tolerante à glicose (ver alinhamento na 

Figura 90), e a comparação da topologia da superfície da proteína nesta região revela 

que também se observa o estreitamento do subsítio + 2 da aglicona. Em contraste, as 

estruturas BglB, Nkbgl, TrBgl2 e ThBgl apresentam uma fenda mais larga nesta 

região, e todas as quatro enzimas são inibidas por baixas concentrações de glicose. 

Os resíduos L167 e P172 da TrBgl2 são estruturalmente análogos a W168 e L173 da 

Bglhi e o mutante duplo L167W / P172L foi construído por mutação sítio-dirigida de 

TrBgl2. Esta construção resultou em uma enzima tolerante e estimulada por glicose 

(GUO; AMANO; NOZAKI, 2016). Em vez de uma simples oclusão, isto pode indicar 

que a afinidade da glicose pelos subsítios + 1/+ 2 da aglicona pode ser importante e 

está de acordo com uma proposta recente de tolerância à glicose das β-glucosidases 

da família GH1 (YANG, Y. et al., 2015). 
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Figura 90: Alinhamento múltiplo entre as sequências da Bglhi e de outras β-

glucosidases da família GH1 na região contendo os resíduos W168 e L173 da 

Bglhi 

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do Clustal Ômega 
(SIEVERS et al., 2011). As caixas vermelhas indicam os resíduos análogos às 
posições W168 e L173 da Bglhi. As sequências utilizadas foram das enzimas BglB 
(PDB 2O9P, ISORNA et al., 2007), TrBgl2 (PDB 3AHY, JENG et al., 2011), ThBgl 
(PDB 5BWF, SANTOS, C. A. et al., 2016), Td2F2 (PDB 3WH5, MATSUZAWA et al., 
2016b) e Nkbgl (PDB 3VIJ, JENG et al., 2012). 
 

 

 Um dos pontos mais interessantes deste trabalho foi o resultado obtido com os 

mutantes 4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D que indicou que a estimulação da liberação de 

pNP- por glicose e/ou xilose a partir do substrato pNP-Glc (Fig. 78) nem sempre está 

correlacionado com a estimulação da liberação de glicose a partir da celobiose (Fig. 

81). Ou seja, a estimulação da atividade pNP-glucosidásica por glicose e/ou xilose 

nem sempre está relacionada com a estimulação da atividade celobiásica por esses 

monossacarídeos. Assim, a atividade pNP-glucosidásica não é a melhor escolha para 

se avaliar o potencial das enzimas estimuladas por glicose para compor coquetéis 

enzimáticos para hidrólise da celulose. A escolha deve ser baseada em estudos 

realizados com o substrato natural das enzimas, a celobiose. Grande parte das 

enzimas estimuladas descritas na literatura contém informações apenas utilizando o 
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substrato sintético (AKRAM et al., 2016; GUO; AMANO; NOZAKI, 2016; 

MATSUZAWA; YAIO, 2016a,b; CAO, L. C. et al., 2015b; COTA et al., 2015; 

UCHIYAMA et al., 2015; YANG, F. et al., 2015; LI et al., 2014; RAJASREE et al., 2013; 

ZHAO et al., 2013; UCHIMA et al., 2011; FANG et al., 2010). 

 As duas mutações simples (D237V e N235S) identificadas nos mutantes de 

Bglhi que apresentaram padrões de estimulação por glicose e/ou xilose alterados 

estão localizados a uma distância de cerca de 7 angstrons um do outro e na região do 

sítio ativo que define a antecâmara contendo os subsítios +1 e +2 da aglicona. 

Evidentemente, essas mutações exerceram os efeitos mais pronunciados no 

comportamento cinético das enzimas expressas por esses mutantes, já que as 

enzimas expressas pelos mutantes que continham mutações periféricas adicionais (4-

12D e 5-7C) apresentaram propriedades cinéticas semelhantes às enzimas dos 

mutantes contendo a mutação única (5-7H e 1-6D, respectivamente). De maneira 

bastante interessante, essas mutações afetaram diretamente o equilíbrio entre as 

taxas das reações de transglicosilação e hidrólise, para ambos os substratos (pNP-

Glc e celobiose), indicando que a topologia e as propriedades da superfície da região 

da antecâmara que constitui os sítios de ligação da aglicona (+1 e +2) são muito 

importantes para determinar as frações das enzimas que seguem cada rota de reação. 

Entretanto, para todas as enzimas expressas pelos mutantes e independentemente 

da mutação, efeitos alostéricos, competição entre substrato e monossacarídeos pela 

ligação aos diferentes subsítios na molécula de enzima e estimulação da atividade de 

transglicosilação parecem estar envolvidos na modulação das atividades pNP-

glucosidásica e celobiásica por glicose e xilose.  

Com relação à mutação na posição 237, observamos que o grupo carboxila do 

resíduo D237 da Bglhi é exposto na superfície da antecâmara e a cadeia lateral deste 

resíduo forma ligações de hidrogênio com 3 moléculas de água localizadas no lúmen 

da antecâmara. Nas enzimas dos mutantes 5-7H e 4-12D, que apresentam a mutação 

D237V, as capacidades de formação das ligações de hidrogênio da cadeia lateral 

foram perdidas e a hidrofobicidade das superfícies das antecâmaras aumentadas 

devido à presença de dois grupos metila (Fig. 91). Além disso, a cadeia lateral menor 

presente no resíduo de valina é bem posicionada para fazer contatos hidrofóbicos com 
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o grupo metila da cadeia lateral do resíduo T309 e a cadeia lateral indol presente no 

resíduo W349. A hidrofobicidade alterada desta região pode resultar em reorientação 

e distanciamento do sacarídeo que se liga ao subsítio +1 resultando em um aumento 

do acesso da água e potencialmente favorecendo as reações de hidrólise em 

detrimento às reações de transglicosilação. De fato, quando o substrato foi pNP-Glc, 

as enzimas dos mutantes 5-7H e 4-12D seguiram exclusivamente a rota de hidrólise 

na ausência de xilose (Tabela 37). 

 

 

 

Figura 91: Representação estrutural dos aminoácidos aspartato e valina  

As cadeias laterais estão sombreadas na cor rosa. 

 

O fato dos valores de Vmax determinados para as enzimas dos mutantes 5-7H 

e 4-12D serem maiores que aquele determinado para Bglhi (Tabela 34) é consistente 

com o acesso melhorado da água no sítio ativo dessas enzimas, mas também pode 

refletir uma estabilização do estado de transição do primeiro passo do mecanismo de 

reação (Fig. 6, etapa ) devido à uma interação mais forte da porção pNP- no subsítio 

+1 da aglicona. A presença de xilose na concentração MCmax substancialmente 

aumentou os valores de %T para essas enzimas e a estimulação da transglicosilação 

aparentemente ocorreu por meio de mecanismos similares àqueles propostos para 

Bglhi, resultando em aumento das atividades pNP-glucosidásicas para ambos os 

mutantes.  
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Os maiores valores de KXil, KGlc e MCmax determinados para a enzima do 

mutante 5-7H (Tabela 33), comparados aos valores determinados para Bglhi, são 

consistentes com a redução da afinidade de ligação da xilose ou glicose no subsítio 

+1 da aglicona. Por outro lado, os menores valores de MT determinados para ambos 

os monossacarídeos refletem uma maior afinidade aparente no subsítio -1 da glicona. 

Além disso, a maior afinidade aparente da enzima para glicose comparado à xilose e 

os maiores valores de KpNP-Glc determinados na presença de glicose em concentração 

MCmax refletem também a maior afinidade aparente da enzima por glicose no subsítio 

-1 da glicona, comparada a afinidade por xilose.  Juntos, estes dados sugerem que a 

mutação D237V da enzima do mutante 5-7H teve um efeito mais prejudicial na 

afinidade do subsítio +1 da aglicona por glicose do que por xilose. Este efeito foi ainda 

mais evidente na enzima do mutante 4-12D, uma vez que a atividade pNP-

glucosidásica desta enzima não foi estimulada por glicose mas aumentou 1,4 vezes 

com xilose. No entanto, a glicose competiu eficientemente com o substrato pela 

ligação ao subsítio -1 da glicona, como mostrado pelo aumento no valor de KpNP-Glc 

(determinado na presença de glicose) e a forte inibição da atividade enzimática em 

concentrações de glicose acima de 50 mmol L-1. 

Em conjunto, os dados obtidos para as enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H 

corroboram com a hipótese de que as afinidades das β-glucosidases da família GH1 

por xilose (ou glicose) e pelos substratos nos subsítios de ligação da glicona e aglicona 

são importantes determinantes da tolerância aos monossacarídeos. 

Quando o substrato foi celobiose, em ausência de xilose, as reações de 

hidrólise também foram favorecidas para as enzimas dos mutantes 4-12D e 5-7H, 

como observado para as reações utilizando pNP-Glc como substrato (na ausência de 

xilose). A possível explicação está novamente no aumento do acesso da água ao sítio 

ativo e a diminuição da afinidade do subsítio +1 da aglicona pelo resíduo de glicose 

não-redutor da celobiose. Em grande contraste com os dados obtidos utilizando-se o 

substrato sintético, os valores de Vmax determinados para atividade celobiásica de 

ambos os mutantes foram muito menores que aqueles determinados para Bglhi. 

Possivelmente, houve um aumento na energia de ativação do passo  do mecanismo 

de reação (Fig. 6) associado a uma menor complementaridade da molécula de glicose 
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no substítio +1 hidrofóbico da aglicona no estado de transição. Ambos os mutantes 

também mostraram afinidades aparentes para celobiose significantemente mais 

baixas que aquela determinada para Bglhi (Tabela 36), possivelmente refletindo a 

redução das afinidades para celobiose no subsítio +1 da aglicona destas enzimas. 

A atividade celobiásica da enzima do mutante 4-12D não foi estimulada por 

xilose e os produtos de transglicosilação foram formados em baixos níveis, 

provavelmente como resultado da baixa afinidade pela xilose no subsítio +1 

hidrofóbico deste mutante e a maior afinidade aparente por este monossacarídeo no 

subsítio -1, concordando com o baixo valor de MT. Em contraste, embora a atividade 

celobiásica da enzima do mutante 5-7H não tenha sido estimulada por xilose, alguns 

produtos de transglicosilação (principalmente dissacarídeos) foram formados em 

baixos níveis na presença de xilose em concentração MT. Conforme observado para 

a enzima do mutante 4-12D, a xilose compete fortemente com o substrato pela ligação 

aos subsítios -1/+1, como pode ser observado pelos maiores valores de Kcelobiose 

determinados na presença de xilose em concentração MT. Entretanto, na enzima do 

mutante 5-7H o monossacarídeo aparentemente se liga ao subsítio +1 da aglicona 

com afinidade consideravelmente maior comparada a enzima do mutante 4-12D e 

com menor afinidade ao subsítio -1 da glicona, como pode ser visto pelo valor de MT 

cerca de 10 vezes maior. 

As enzimas dos mutantes 1-6D e 5-7C apresentam a mutação N235S em 

comum. Em Bglhi, o átomo de nitrogênio da cadeia lateral do resíduo N235 é 

localizado na superfície da antecâmara. Na estrutura tridimensional da BglB de P. 

polymyxa (BglB, PDB 2Z1S, ISORNA et al., 2007) complexada com celotetraose, o 

resíduo N223 é estruturalmente análogo ao N235 da Bglhi. O átomo de nitrogênio da 

cadeia lateral do N223 da BglB é ligado por ligações de hidrogênio ao oxigênio do 

carbono 6 do grupo glicosídico ligado ao subsítio +1 da aglicona (Fig. 92). 
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Figura 92: Interações entre a celotetraose e os aminoácidos do sítio ativo de 

BglB de P. polymyxa 

Somente os resíduos envolvidos em ligações de hidrogênio com o ligante são 
mostrados. A figura foi adaptada de Isorna et al., 2007.  
 

 

Logo, a mutação N235S (Fig. 93) pode resultar tanto na perda do potencial de 

ligação de hidrogênio com grupos glicosídicos no subsítio +1 da aglicona como numa 

redução do volume da cadeia lateral, facilitando assim o acesso ao subsítio -1 da 

glicona. 

 

 

 

Figura 93: Representação estrutural dos aminoácidos asparagina e serina  

As cadeias laterais estão sombreadas na cor rosa. 
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  A cadeia lateral do resíduo N235 da Bglhi também forma contatos com o 

resíduo E166 que atua como resíduo ácido/base durante o ciclo catalítico. A ruptura 

desta ligação decorrente da mutação N235S pode então contribuir para a mudança 

observada no perfil de pH ótimo das enzimas dos mutantes 1-6D e 5-7C (Fig. 71). 

Com pNP-Glc como substrato e na ausência de xilose, cerca de 50-65% das 

enzimas dos mutantes 1-6D e 5-7C seguiram a rota de transglicosilação indicando 

que a mutação N235S reduziu a preferência para rota de hidrólise observada para 

Bglhi. Embora a redução nos valores de KpNP-Glc observado para estas enzimas 

(Tabela 34) possa refletir numa maior afinidade para o substrato no subsítio -1 da 

aglicona, o aumento nas %T podem indicar maior afinidade nos subsítios +1/+2 da 

aglicona. Os valores similares de Vmax determinados para atividade pNP-glucosidásica 

das enzimas dos mutantes 1-6D e 5-7C e para Bglhi indicam ainda que a taxa de 

liberação de pNP- não foi alterada, em contraste com o aumento da taxa de 

transglicosilação e diminuição da taxa de liberação de glicose. Em presença de xilose, 

as %T determinadas para ambos os mutantes foram ligeiramente aumentadas e a 

liberação de pNP- foi aparentemente estimulada através de um mecanismo 

semelhante ao proposto para Bglhi. Os valores menores de KXil, KGlc, MCmax e MT 

determinados para estas enzimas (Tabela 33), em comparação com Bglhi, são 

consistentes com a ligação dos monossacáridos nos subsítios -1 da glicona e + 1/+2 

da aglicona com afinidades mais elevadas, como confirmado pelo aumento nos 

valores de KpNP-Glc determinados na presença de xilose ou glicose na concentração 

MCmax. 

Em contraste, quando o substrato foi celobiose, os produtos de 

transglicosilação não foram formados em níveis apreciáveis pelas enzimas dos 

mutantes 1-6D e 5-7C em ausência de xilose (Fig. 87). Esses dados sugerem que a 

mutação N234S não alterou as afinidades das enzimas pela ligação do substrato 

natural nos subsítios +1/+2 da aglicona. Os valores menores de Kcelobiose determinados 

para ambos os mutantes, comparados ao valor determinado para Bglhi, são 

consistentes com afinidades maiores das enzimas pelo substrato nos subsítios -1 da 

glicona e +1 da aglicona, como sugerido pela análise estrutural.  
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A atividade celobiásica das enzimas dos mutantes 1-6D e 5-7C também não foi 

estimulada por xilose e baixos níveis de produtos de transglicosilação foram formados 

na presença de xilose em concentração MT, sugerindo a baixa afinidade dos 

monossacarídeos pelo subsítio +1 da aglicona nessas enzimas. Os valores menores 

de MT determinados para estas enzimas, comparados ao valor determinado para 

Bglhi, refletem a maior afinidade aparente da xilose no subsítio -1 da glicona.  

Em conjunto, os dados cinéticos obtidos para as enzimas 1-6D e 5-7C sugerem 

que a mutação N235S afetou tanto o subsítio -1 da aglicona como o subsítio +2 da 

aglicona, mas outros estudos dedicados à compreensão dos mecanismos de 

modulação das atividades destas enzimas por glicose e xilose são necessários. 

 Estudos futuros de simulação molecular da Bglhi e das enzimas dos mutantes 

na presença dos substratos e dos monossacarídeos poderiam contribuir ainda mais 

para o entendimento da modulação das atividades pNP-glucosidásica e celobiásica 

destas enzimas por glicose e xilose. Além disso, estudos sobre a cinética de 

transglicosilação bem como a quantificação e identificação de todos os produtos 

formados poderiam enriquecer ainda mais este tipo de trabalho. 
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4.5 Conclusões 

 

 

 A biblioteca de diversidade gênica foi gerada empregando a técnica de epPCR 

e padronizada para obtenção de 2 a 3 mutações por sequência. 

 

 Duas técnicas de screening, uma em meio-sólido e outra em meio líquido, 

foram padronizadas com sucesso. 

 

 O rastreamento de 4435 clones permitiu a seleção de mutantes que 

expressaram β-glucosidases com percentuais de estimulação da atividade 

pNP-glucosidásica por glicose diferente do controle (Bglhi).  

 

 Os mutantes classificados no grupo 1 (com fator de estimulação menores que 

1,3) foram submetidos a uma caracterização mais criteriosa (pH e temperatura 

ótimos, determinação da concentração saturante de substrato e efeito da 

glicose sobre a atividade). Após caracterização, 4 mutantes foram selecionados 

para continuação do trabalho (4-12D, 5-7H, 5-7C e 1-6D). 

 

 A análise cinética fina da Bglhi permitiu concluir que o mecanismo de 

estimulação da atividade pNP-glucoidásica da enzima pelos monossacarídeos 

foi muito similar ao descrito para enzima nativa. 

 

 A combinação dos dados cinéticos, estruturais e de transglicosilação da Bglhi 

ampliaram o entendimento sobre os mecanismos de estimulação das 

atividades celobiásica e pNP-glucosidásica por glicose e/ou xilose. Vários 

mecanismos atuam simultaneamente na estimulação da atividade da Bglhi por 

glicose e xilose, incluindo interações alostéricas, competição entre substrato e 

monossacarídeos pela ligação a diferentes sítios na molécula de enzima e 

estimulação da atividade de transglicosilação. 

 

 As afinidades da Bglhi por glicose e xilose nos subsítios +1 e +2 da aglicona, e 

não uma simples oclusão do sítio ativo, parecem estar relacionados com a 

tolerância da enzima pelos monossacarídeos. 
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 Os resultados obtidos com os as enzimas dos mutantes 4-12D, 5-7H, 1-6D e 

5-7C permitiram concluir que a estimulação da atividade pNP-glucosidásica por 

glicose e/ou xilose nem sempre está relacionada com a estimulação da 

atividade celobiásica por esses monossacarídeos. 

 

 As mutações presentes na região do sítio ativo da Bglhi que define a 

antecâmara contendo os subsítios +1 e +2 da aglicona afetaram o equilíbrio 

entre as taxas das reações de transglicosilação e hidrólise, para ambos os 

substratos analisados (pNP-Glc e celobiose). 
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