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RESUMO 

 

A paracoccidioidomicose é uma micose granulomatosa sistêmica causada pelo fungo termodimórfico 

Paracoccidioides brasiliensis. Esta doença é a mais importante infecção fúngica na América Latina e 

um importante problema de saúde no Brasil, representando 51% das mortes por infecção fúngica. A 

homoserina desidrogenase é uma enzima oxidorredutase que atua na síntese de aminoácidos no 

metabolismo de fungos e plantas, não sendo encontrada em humanos. Tal fato tornou-a um alvo em 

potencial para o desenvolvimento de novos fármacos específicos para o tratamento da doença. O 

objetivo deste trabalho foi a superexpressão heteróloga em Escherichia coli, purificação e 

caracterização estrutural e funcional da homoserina desidrogenase da Paracoccidioides brasiliensis, a 

fim de fornecer base científica para posteriores estudos farmacológicos. A proteína homoserina 

desidrogenase foi expressa em vetor pET-SUMO na forma solúvel, obtendo-se uma quantidade média 

de 29,672 ± 6,828 mg de proteína por litro de expressão com aproximadamente 94% de pureza. A 

análise por espectroscopia de dicroísmo circular apresentou um perfil espectral de uma estrutura 

secundária predominantemente formada por hélices α, 45,5 ± 7,3 %, e com pouca contribuição de fitas 

β, 10,5 ± 7,0 %. As análises por espectroscopia de emissão de fluorescência mostraram que a proteína 

possui uma boa estabilidade na presença do agente desnaturante ureia, apresentando um Cm de 4,13 

± 0,21 M de ureia, e uma ampla faixa de pH na qual não há mudança conformacional, do pH 6 ao pH 

10. Na análise por calorimetria diferencial de varredura foi possível verificar que a proteína possui uma 

alta estabilidade a temperatura ambiente, porém uma baixa estabilidade em altas temperaturas, 

sofrendo uma desnaturação irreversível, a Tm obtida foi de 58,65 ± 0,87 °C. Os estudos da atividade 

enzimática da homoserina desidrogenase por espectroscopia de absorção molecular no UV/Vis 

mostrou que a proteína possui um pH ótimo entre 9,35 e 9,50, um comportamento michaeliano, que a 

reação enzimática se dá por meio de um processo não cooperativo, que a enzima possui um KM de 

0,266 mM e um VMax  de 1,78 mM s-1 e que a mesma não é sensível a inibição por treonina com um 

IC50 de 184 ± 3,0 mM. Portanto, a expressão e purificação da proteína foram eficientes e as análises 

de caracterização estrutural mostraram que a proteína foi obtida na forma enovelada e enzimaticamente 

ativa, sendo bastante estável frente a diversos agentes externos. 

 

Palavras chaves: Proteínas; Paracoccidioidomicose; Paracoccidioides brasilienses; 

Homoserina desidrogenase. 

 

  



ABSTRACT 

 

Paracoccidioidomycosis is a systemic granulomatous mycosis caused by the thermodymorphic fungus 

Paracoccidioides brasiliensis. This disease is the most important fungal infection in Latin America and 

a major health problem in Brazil, representing 51 % of deaths due to fungal infection. Homoserine 

dehydrogenase is an oxidoreductase enzyme that acts on the synthesis of amino acids in the 

metabolism of fungi and plants, not being found in humans. This fact has made it a potential target for 

the development of new specific drugs for the treatment of the disease. The objective of this work was 

the heterologous overexpression in Escherichia coli, purification and structural and functional 

characterization of the homoserine dehydrogenase of Paracoccidioides brasiliensis, in order to provide 

scientific basis for later pharmacological studies. The homoserine dehydrogenase protein was 

expressed in pET-SUMO vector in soluble form, obtaining a mean amount of 29.672 ± 6.828 mg of 

protein per liter of expression at approximately 94 % purity. The analysis by circular dichroism 

spectroscopy showed a spectral profile of a secondary structure predominantly composed of α-helices, 

45.5 ± 7.3 %, and little contribution of β-strands, 10.5 ± 7.0 %. Fluorescence emission spectroscopy 

analyses showed that the protein has a good stability in the presence of the denaturing agent urea, 

presenting a Cm of 4.13 ± 0.21 M urea, and a broad pH range in which there is no conformational change 

from pH 6 to pH 10. In the analysis by differential scanning calorimetry, it was possible to verify that the 

protein has a high stability at room temperature, but a low stability at high temperatures, suffering 

irreversible denaturation, the obtained Tm was 58.65 ± 0.87 °C. Studies of the enzymatic activity of 

homoserine dehydrogenase by molecular absorption spectroscopy in UV/Vis showed that the protein 

has an optimum pH between 9.35 and 9.50, a michaelian behavior, the enzymatic reaction is carried 

out by means of a non-cooperative process, the enzyme has a KM of 0.266 mM and a VMax of 1.78 mM 

s -1 and it is not sensitive to inhibition by threonine with an IC50 of 184 ± 3.0 mM. Therefore, protein 

expression and purification were efficient and the structural characterization analyses showed that the 

protein was obtained in the folded and enzymatically active form, being quite stable against several 

external agents. 

 

Key words: Proteins; Paracoccidioidomycosis; Paracoccidioides brasilienses; Homoserine 

dehydrogenase. 
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x  Vezes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Paracoccidioidomicose 

Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose granulomatosa sistêmica, descrita 

pela primeira vez em 1908 por Adolpho Lutz, cujos agentes etiológicos são 

Paracoccidioides brasiliensis (P. brasiliensis) e Paracoccidioides lutzii (P. lutzii), duas 

espécies de fungos termodimórficos. A espécie P. lutzii só foi identificada como agente 

causador da PCM em 2006, por anos acreditou-se que o único agente envolvido era 

a espécie P. brasiliensis, por este motivo grande parte das informações sobre 

ecoepidemiologia, infecção e doença não fazem distinção entre as duas espécies. 

(MARTINEZ, 2017)  

A PCM é a mais importante infecção fúngica na América Latina e um importante 

problema de saúde pública no Brasil. A prevalência da micose é estimada tendo como 

base levantamentos epidemiológicos, séries de casos, registros de hospitalização e 

dados de mortalidades. Em áreas endêmicas a incidência de novos casos varia de 3 

a 4 novos casos por 1 milhão de habitantes por ano até 1 a 3 novos casos por 100.000 

habitantes por ano. (SHIKANAI-YASUDA et al., 2017)  

Cerca de 80 % dos pacientes adquiriram a doença no Brasil, os demais 

adquiriram predominantemente em outros países da América do Sul, em destaque na 

Argentina, Colômbia, Venezuela e Equador. De 1986 a 2006, foram documentados 

1.853 casos de morte relacionadas à PCM no Brasil, representando 51% das mortes 

por infecção fúngica sistêmica. (MARTINEZ, 2017)  

A Figura 1 apresenta as áreas endêmicas da PCM na América Latina.  
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Figura 1 – Áreas geográficas endêmicas de paracoccidioidomicose na América Latina: (■) primeiras 
áreas reconhecidas com alta endemicidade; (■) Alta endemicidade observada desde as últimas 
decadas do século 20; (■) área com recente evidência do crescimento endêmico; (■) áreas com 

moderada endemicidade; (■) baixa endemicidade; (□) Sem áreas endêmicas ou raro casos 

reportados nesses países ou regiões.  

 

Fonte: MARTINEZ, 2017. 

 

A infecção por PCM é adquirida principalmente nas duas primeiras décadas de 

vida, com máxima incidência entre 10 e 20 anos de idade. Entretanto, não é comum 

manifestações clínicas ou a evolução da infecção para a doença nesta faixa etária. A 

doença ocorre com mais frequência em adultos entre 30 e 50 anos de idade. Estima-

se que apenas 10% dos casos ocorram em indivíduos abaixo dos 20 anos de idade. 

Na infância, a frequência de casos é similar em ambos os gêneros, porém na fase 

adulta, a frequência aumenta para 15 homens por 1 mulher. (SHIKANAI-YASUDA et 

al., 2017)  
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O maior fator de risco para aquisição da infecção é a atuação em uma profissão 

ou atividade relacionada ao manejo de solo contaminado com o fungo, como 

agricultura, terraplanagem, preparação de solo, jardinagem e transporte de produtos 

vegetais. O consumo de álcool, em quantidades superiores a 50 g por dia, e o habito 

de fumar, em quantidades superiores a 20 cigarros por dia por mais de 20 anos, 

também se apresentam como fatores de risco para o desenvolvimento da forma 

crônica de micoses. Casos de PCM também foram associados às infecções por HIV, 

câncer e, com menos incidência, transplantes de órgãos e uso de imunobiológicos. 

Tais relações foram evidenciadas pois os agentes etiológicos da PCM podem atuar 

como oportunistas em indivíduos com baixa imunidade, porém, trata-se de uma 

doença não contagiosa. (SHIKANAI-YASUDA et al., 2017) 

A PCM pode comprometer qualquer órgão, aparelho ou sistema, e a variedade 

de sintomas dificulta sua classificação. Segundo o Colóquio Internacional de 

Paracoccidioidomicose realizado em fevereiro de 1986 em Medellín, Colômbia, a 

PCM é classificada de acordo com as formas clinicas da seguinte maneira:  

I. Paracoccidioidomicose infecciosa  

II. Paracoccidioidomicose (doença)  

A. Forma aguda/subaguda (jovens)  

• Moderada  

• Grave  

B. Forma crônica (adultos)  

• Leve  

• Moderada  

• Grave  

III. Forma residual ou sequela  

  

A forma aguda progride rapidamente através do sistema linfático e 

hematopoiético e tem uma alta taxa de mortalidade, pois compromete o sistema 

reticulo-endotelial. A forma crônica progride lentamente e afeta principalmente os 

pulmões, porém pode se desenvolver de forma multifocal, se alastrando para 
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qualquer órgão, especialmente o mucocutâneo. Alguns dos sintomas apresentados 

por um paciente que possui PCM são insônia, fraqueza, falta de apetite, disfagia, 

dispneia, tosse, hemoptise, febre, perda de peso, prurido e pirose. (BAGATIN et al., 

2017)  

A evolução da infecção para a doença depende primordialmente do ambiente 

de citocinas gerado pela interação do fungo com os macrófagos do sistema 

imunológico do hospedeiro, como apresentado na  

Figura 2. (FORTES et al., 2011) 

 

Figura 2 - Microambientes de citocinas decorrentes da interação entre P. brasiliensis e fagócito 

mononuclear 

 

Fonte: FORTES et al., 2011. 

 

A infecção é contida em hospedeiros saudáveis pela resposta eficiente do 

sistema imunológico, evidenciada pela produção de mediadores inflamatórios do tipo 

Th1. Já a indução precoce dos mediadores anti-inflamatórios pelo fungo pode levar a 

diminuição da atividade do sistema imunológico do hospedeiro, o que possibilita o 
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alastramento da infecção. Em geral, a doença se desenvolve quando o sistema 

imunológico do hospedeiro não é capaz de produzir a quantidade necessária de 

mediadores inflamatórios do tipo Th1, o que leva a produção de mediadores 

inflamatórios do tipo Th2 que não são eficientes no combate da infecção por P. 

brasiliensis. (FORTES et al., 2011) 

O primeiro fármaco eficaz para o tratamento da PCM que teve sua 

aplicabilidade comprovada em 1940 foi a sulfapiridina e o segundo foi a anfotericina 

B com aplicabilidade comprovada em 1958. O segundo estando até hoje entre os 

medicamentos mais utilizados para o tratamento da PCM como mostrado na Tabela 

1 porém seu uso é dificultado pela necessidade de longos períodos de internação 

hospitalar, já que a anfotericina B possui administração intravenosa, e pela toxicidade, 

sendo organodepositária nos rins e fígado. (MENDES et al., 2017 e SHIKANAI-

YASUDA et al., 2018)  

 

Tabela 1 – Medicamentos mais utilizados em pacientes com paracoccidioidomicose 

 

Fonte: SHIKANAI-YASUDA et al., 2018. 

 

Ainda não há fármacos específicos para o tratamento de PCM e o tratamento 

se mantém limitado a alguns grupos de agentes antifúngicos, três desses agentes 

são mostrados na Tabela 1. A resistência do fungo aos fármacos normalmente 

utilizados no tratamento se tornou um problema de saúde pública. O período 

prolongado de tratamento e os efeitos adversos dos fármacos disponíveis levam 

pacientes a abandonar o tratamento, o que pode acarretar no surgimento de variantes 

mais resistentes do fungo e de infecções por microrganismos oportunistas. E aqueles 
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pacientes que se submetem ao tratamento podem apresentar sequelas pulmonares 

causadas pelos fármacos atualmente empregados. Tais fatos comprovam a 

importância de se pesquisar novos fármacos e identificar novos alvos farmacológicos 

que possam ser mais específicos para o tratamento da PCM. (BAGATIN et al., 2017)  

 

1.2. Paracoccidioides brasiliensis 

Ambos agentes etiológicos da PCM são classificados como organismo da 

seguinte maneira: Super reino: Eukaryota, Reino: Fungi, Sub reino: Dikarya, Filo: 

Ascomycota, Sub filo: Pezizomycotina, Classe: Eurotiomycetes, Ordem: Onygenales, 

Sub ordem: Onygenales incertae sedis, Família: Ajellomycetaceae, Gênero: 

Paracoccidioides. 

Os fungos P. brasiliensis e P. lutzii se desenvolvem no ambiente na forma de 

estruturas filamentosas, a infecção se dá pela inalação dos propágulos produzidos 

pelo fungo nesta fase, estes propágulos são denominados conídios. Já no hospedeiro, 

os conídios evoluem para a forma de levedura do fungo, sendo esta a forma 

parasitária do microrganismo, como mostrado na Figura 3. (SHIKANAI-YASUDA et 

al., 2017). 

 

Figura 3 - Propagação de Paracoccidioides brasiliensis (Pb) e Paracoccidioides lutzii (Pl) 

 

Fonte: SHIKANAI-YASUDA et al., 2018. 
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As diferentes morfologias da P. brasiliensis observadas no ciclo evolutivo da 

PCM se dão por causa do termodimorfismo do fungo, isto é, o crescimento do 

microrganismo se dá em diferentes formas morfológicas de acordo com a temperatura 

em que o microrganismo se encontra submetido. As diferentes formas morfológicas 

da P. brasiliensis a 25 °C, temperatura ambiente, e a 37 °C, temperatura corporal dos 

hospedeiros, são apresentados na Figura 4. (DESJARDINS et al., 2011) 

 

Figura 4 – Morfologia do fungo Paracoccidioides brasiliensis. a) Morfologia microscópica à 25 °C: 
forma filamentosa. b) Morfologia macroscópica à 25 °C: forma filamentosa. c) Morfologia 

microscópica à 37 °C: forma leveduriforme. d) Morfologia macroscópica à 37 °C: forma leveduriforme. 

 

Fonte: CRUZ, [20--]. 

 

O identificador de táxon da P. brasiliensis é 121759 e o da P. lutzii é 1048829. 

A P. brasiliensis possui duas cepas a Pb18 e a Pb03 que possuem um genoma de 

30,0 Mb e 29,1 Mb, respectivamente, com aproximadamente 96% de similaridade 

entre si, já a P. lutzii possui um genoma de 32,9 Mb com aproximadamente 90% de 
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similaridade com os genomas das cepas da P. brasiliensis. (DESJARDINS et al., 

2011) 

 

1.3. Homoserina desidrogenase 

As homoserinas desidrogenase (HSD) são enzimas pertencentes a classe das 

oxidorredutases, seu Enzyme Commission number é EC: 1.1.1.3, que atuam na via 

metabólica responsável pela síntese dos aminoácidos treonina (Thr), metionina (Met) 

e lisina (Lys), no metabolismo de fungos, bactérias e plantas.  

A via metabólica do aspartato, da qual a HSD faz parte, não está presente no 

metabolismo humano o que torna os aminoácidos treonina, metionina e lisina, três dos 

nove aminoácidos essências de humanos, os quais devem ser obtidos pela dieta. 

Consequentemente, a HSD não é encontrada em humanos, o que a torna um alvo 

com grande potencial para o desenvolvimento de fármacos específicos e com 

menores efeitos adversos para o tratamento de doenças fúngicas e bacterianas 

(BAGATIN et al., 2017).  

A via de biossíntese desses aminoácidos é mostrada a seguir: 
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Figura 5 – Biossíntese dos aminoácidos essenciais treonina, metionina e lisina em bactérias. 

 

Fonte: Adaptada de NELSON e COX, 2014. 
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A reação catalisada pela homoserina desidrogenase é reversível como 

mostrada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Reação catalisada pela Homoserina Desidrogenase. 

 

Fonte: BAGATIN et al., 2017. 

 

A homoserina desidrogenase da P. brasiliensis (PbHSD) possui 372 resíduos 

de aminoácidos e uma massa molecular de 39,36763 kDa, um pI teórico de 6,85 e um 

coeficiente de extinção molar teórico de 36900 M-1 cm-1. 

A PbHSD possui o mesmo tamanho que a homoserina desidrogenase da P. 

lutzii (PlHSD), diferenciando-se por possuírem sete aminoácidos distintos, como pode 

ser visto na Figura 7. 

 

Figura 7 – Alinhamento da sequência de aminoácidos da PbHSD e da PlHSD. O alinhamento foi 

realizado com o uso do software MultAlin (CORPET, 1988). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As homoserina desidrogenases de P. brasiliensis e de P. lutzii não possuem 

estruturas cristalográficas resolvidas. Atualmente há depositadas no banco de dados 

de proteínas (PDB) as estruturas cristalográficas resolvidas das homoserina 

desidrogenases dos organismos mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Homoserina desidrogenases com estruturas cristalográficas resolvidas depositadas no 
PDB. Os dados de cobertura e identidade das estruturas cristalográficas resolvidas em relação a 
homoserina desidrogenase de Paracoccidioides brasiliensis foram gerados pelo software Swiss-

model (WATERHOUSE et al., 2018). 

Tipo de 

organismo 
Organismo PDBid 

Relação com a PbHSD 

Cobertura Identidade 

Fungo Saccharomyces cerevisiae 1EBF 0,92 49,43 

Bactéria 

Thiobacillus denitrificans 3MTJ 0,80 29,08 

Mycobacterial 6DZS 0,80 24,68 

Thermus thermophilus 2EJW 0,78 26,26 

Escherichia coli 6MX1 0,34 27,69 

Staphylococcus aureus 4PG4 0,33 28,80 

Arquea 

Pyrococcus horikoshii 4XB1 0,80 24,03 

Thermoplasma acidophilum 3ING 0,80 23,05 

Thermoplasma volcanium 3C8M 0,34 34,09 

Sulfurisphaera tokodaii 4YDR 0,33 35,94 

Fonte: Autoria própria. 

 

A homoserina desidrogenase de Saccharomyces cerevisiae, dentre as 

proteínas com estrutura cristalográfica resolvidas e depositadas no PDB, é a que 

possui maior cobertura e identidade em relação a PbHSD. Ela é um homodímero, 

cada monômero é formado por três regiões distintas, a região de ligação ao 

nucleotídeo, a região de dimerização e a região de ligação ao substrato, sendo estas 

descontinuas na sequência primaria da proteína. (DELABARRE et al., 2000) 

A região de ligação ao nucleotídeo apresenta um motivo de dobramento 

denominado dobra de Rossmann com uma variação não documentada anteriormente. 

As dobras identificadas na região de dimerização e de ligação ao substrato não 

possuíram semelhanças com nenhuma dobra presente nas estruturas depositadas 

anteriormente no PDB. A interface entre os monômeros é de natureza 

predominantemente hidrofóbica, os monômeros são conectados por uma rede de 

ligações de hidrogênio e duas ligações iônicas. Foi evidenciada a presença de um íon 

metálico, Na+, em cada monômero com coordenação octaédrica e o sítio de ligação 

do íon está localizado na junção entre a região de ligação ao nucleotídeo e a região 

de dimerização. (DELABARRE et al., 2000) 
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1.4. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi a expressão heteróloga em Escherichia coli (E. 

coli), purificação e caracterização da proteína Homoserina Desidrogenase do fungo 

Paracoccidioides brasiliensis (PbHSD), fornecendo assim uma base científica para o 

desenvolvimento de inibidores específicos para o tratamento da 

Paracoccidioidomicose, utilizando um protocolo de baixo custo, alto rendimento e 

rápida realização em comparação com a extração da proteína selvagem diretamento 

do fungo. 

Objetivos específicos: 

 Subclonagem no vetor de expressão pET-SUMO 

 Superexpressão da proteína PbHSD na forma solúvel 

 Purificação e isolamento da proteína PbHSD 

 Caracterização estrutural da proteína PbHSD por dicroísmo circular 

(CD), fluorescência intrínseca do triptofano (Trp) e Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC)  

 Caracterização funcional por espectrofotometria no UV/Vis 

 

Este trabalho foi realizado em colaboração com o laboratório do Prof. Dr. Flavio 

Augusto Vicente Seixas, professor associado do Departamento de Tecnologia da 

Universidade Estadual de Maringá-UEM. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O material de partida experimental empregado neste trabalho foi um plasmídeo 

recombinante contendo a sequência de DNA que codifica a PbHSD de interesse, 

inserida no vetor de clonagem pUC57. Este plasmídeo recombinante foi sintetizado 

pela empresa FastBio Ltda e fornecido pelo Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas, 

professor associado do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de 

Maringá-UEM. 

 

3.1. Organismo hospedeiro, vetor, primers e inserto 

O organismo hospedeiro utilizado para a expressão da proteína PbHSD foi a 

bactéria E. coli, pois esta possui uma cinética de crescimento rápida, fácil alcance de 

culturas com alta densidade celular, aplicação de meios de cultura complexos ricos 

de fácil preparo e de baixo custo e uma transformação com DNA exógeno rápida e 

fácil. (ROSANO e CECCARELLI, 2014) 

O vetor utilizado foi o vetor pET-SUMO, gentilmente cedido pelo do Grupo de 

Biofísica Molecular “Sérgio Mascarenhas” do Instituto de Física de São Carlos 

(IFSC/USP), construído a partir da inserção do DNA codificante da proteína SUMO no 

vetor pET-28a(+) entre os sítios de restrição da NdeI e da BamHI, este possui 5633 

pb. O uso do vetor pET-SUMO leva à expressão da proteína alvo fusionada à proteína 

SUMO (small ubiquitin modifying protein). 

O sírio de múltipla clonagem do vetor pET-SUMO construído é mostrado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 – Sítio de múltipla clonagem do vetor de expressão pET-SUMO construído. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para possibilitar a clonagem da PbHSD neste vetor foram utilizados os primers 

foward e reverse contendo os sítios de restrição EcoRI e XhoI, respectivamente, 

construídos pela Dra. Celia Sulzbacher Caruso, colaboradora do presente trabalho, e 

sintetizados pela Sigma-Aldrich. 

Os primers empregados e suas propriedades estão contidos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Primers foward e reverse e suas propriedades. 

Primer Enzima de 

restrição 

Sequência dos primer 5’-3’ Ponto de 

Fusão (°C) 

Conteúdo de 

CG (%) 

FwPbHSDH EcoRI GGCGAATTCATGAGCGGCAAAACCATTT 77,9 46,4 

RvPbHSDH XhoI CTTCTCGAGATGCAGGCGTTCCAG 73,8 58,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

A construção final do inserto codificante da proteína PbHSD com os sítios de 

restrições de interesse possui 1134 pares de bases e é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – DNA codificante da proteína PbHSD com os sítios de restrição da EcoRI e da XhoI. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2. Subclonagem do inserto codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase em vetor de expressão pET-SUMO 

 

3.2.1. Preparação do vetor pET-SUMO e do DNA codificante da proteína 

Homoserina Desidrogenase 

A partir dos estoques do vetor e o do inserto armazenados em células de E. 

coli DH5α congeladas a -80 °C foram feitos pré-inóculos de 5 mL de meio LB (10 g de 

triptona, 5 g de extrato de levedura e 10 g de NaCl em 1 L, pH 7,0) cada. A cada pré-

inóculo foi adicionado o volume de antibiótico correspondente à resistência do vetor 

para uma concentração final de 30 µg mL-1, ao pré-inóculo do pUC57::PbHSD foi 

adicionado o antibiótico ampicilina e ao pré-inóculo do pET-SUMO foi adicionado o 

antibiótico canamicina. 

Estes pré-inóculos foram incubados no shaker (MAXQ500 – Thermo Ficher 

Scientific) a 37 °C e 250 rpm, durante a noite, em seguida realizou-se a purificação 

dos plasmídeos com o uso do GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Ficher 

Scientific) e a concentração das amostras foram determinadas no espectrofotômetro 

DS-11+ (De Novix) do laboratório do Grupo de Estudos em Química Medicinal do 

Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP). 

 

3.2.2. Amplificação do cDNA da proteína Homoserina Desidrogenase por 

Reação em Cadeia da Polimerase 

Seguindo o protocolo estabelecido pelo fabricante da Phusion Hot Start II DNA 

polimerase (Thermo Fisher Scientific), enzima empregada na reação em cadeia da 

polimerase (PCR), foram estabelecidas as quantidades utilizadas de cada reagente 

para as reações realizadas. Para a determinação da melhor temperatura de 

anelamento para as PCRs posteriores, foi realizado um teste na qual foram 

preparados 50 µL de mistura conforme o protocolo, estes foram divididos em 5 

alíquotas de 10 µL e cada alíquota foi submetida a uma temperatura distinta de um 

gradiente de temperatura determinado, a partir dos pontos de fusão dos primers 

utilizados. 

O equipamento utilizado foi o termociclador MyCycler Thermal Cycler (BIORad) 

e o protocolo e programa utilizados estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Protocolo e programa utilizados na PCR para a amplificação do cDNA referente à PbHSD. 

Protocolo 

Reagente Volume (µL) Concentração final 

Água deionizada 32,5 - 

5x Phusion HF Buffer 10 1x 

dNTPs 10 mM 1 0,2 mM 

Primer Fw 10 µM 2,5 0,5 µM 

Primer Rv 10 µM 2,5 0,5 µM 

cDNA da PbHSD 286,07 ng µL-1 0,5 2,9 ng µL-1 

MgCl2 25 mM 0,5 0,25 mM 

Phusion Hot Start II DNA Polimerase 2U µL-1 0,5 0,02 U µL-1 

Total 50 µL - 

Programa 

Etapa Temperatura (°C) Tempo Repetições 

Desnaturação inicial 98 30 s 1x 

Desnaturação 98 10 s 

35x Anelamento 60,0 - 63,6 - 66,7 - 71,1 - 78,0 30 s 

Extensão 72 30 s 

Extensão final 
72 10 min 

1x 
4 ∞ 

Fonte: Autoria própria. 

 

Definida a melhor temperatura, a PCR foi realizada com o mesmo programa. A 

concentração final de cDNA da PbHSD foi alterada para 20,0 ng µL-1, a concentração 

final de enzima foi aumentada para 0,16 U µL-1 e consequentemente, o volume de 

água utilizado foi de 126,5 µL, as quantidades dos demais reagentes presentes no 

protocolo foram aumentadas proporcionalmente para um volume final de reação de 

200 µL. As mudanças foram realizadas no intuito de aumentar o rendimento da 

reação, sem exceder os máximos recomendados pelo fabricante da enzima.  

Foram realizadas duas PCR de 200 µL e os produtos de PCR foram aplicados 

em gel de agarose 0,8 % em tampão TAE (Tris-acetato 40 mmol L-1, EDTA                      

1,0 mmol L-1 e pH 8,0). As amostras aplicadas no gel de agarose consistiram numa 

mistura 5:1 de DNA em tampão de carregamento loading 6x (Tris-HCl 10 mmol L-1, 

azul de bromofenol 0,03 %, xileno cianol 0,03 %, glicerol 60 %, EDTA 60 mmol L-1 e    



38 
 
 

 

pH 7,6), mais 1:10 do corante BlueGreen em relação a amostra preparada, o marcador 

usado foi o 1kb DNA ladder (Sinapse Inc). O potencial aplicado foi de 110 V, o gel foi 

visualizado no fotodocumentador MiniBis pro (DNR Bio-Imaging Systems), as bandas 

purificadas por meio do GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Ficher Scientific) e a 

concentração de DNA foi determinada a 260 nm utilizando o espectrofotômetro DS-

11+ (De Novix). 

 

3.2.3. Digestão do DNA codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase e do vetor pET-SUMO 

Os protocolos de digestão foram estabelecidos de acordo com as 

recomendações dos fabricantes das enzimas, as enzimas utilizadas foram a EcoRI 

(Thermo Fisher Scientific) e a XhoI (BioLabs), o tampão utilizado foi o 10x Buffer O 

(Thermo Fisher Scientific), no qual a enzima EcoRI possui 100 % de atividade, e que 

possui a mesma composição do NEBuffer 3.1, no qual a enzima XhoI possui 100 % 

de atividade. As reações foram realizadas por 16 h a 37 °C. A enzima XhoI foi 

adicionada no início da reação e a enzima EcoRI após 1 h de reação. Os protocolos 

utilizados estão contidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Protocolos para a reação de digestão do DNA alvo e vetor. 

PbHSD pET-SUMO 

Reagente Volume (µL) 
Concentração 

final 
Reagente Volume (µL) 

Concentração 

final 

cDNA 

261,67 ng µL-1 
37 193,64 ng µL-1 

DNA 

149,87 ng µL-1 
50 107,05 ng µL-1 

10x Buffer O 5 1x 10x Buffer O 7 1x 

EcoRI 10000 

U mL-1 
5 1 U µL-1 

EcoRI 10000 

U mL-1 
3,75 0,54 U µL-1 

XhoI 20000   

U mL-1 
2,5 1 U µL-1 

XhoI 20000   

U mL-1 
1,875 0,54 U µL-1 

Água 

deionizada 
0,5 - 

Água 

deionizada 
7,375 - 

Total 50 - Total 70 - 

Fonte: Autoria própria. 
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Os produtos de digestão foram aplicados em um gel de agarose 0,8 %, 

purificados e as concentrações foram determinadas como descrito anteriormente.  

 

3.2.4. Ligação do DNA codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase ao vetor pET-SUMO 

A reação de ligação foi realizada de acordo com o protocolo estabelecido nas 

recomendações do fabricante da enzima T4 DNA ligase (SigmaAldrich), a 16 °C por 

16 h. O protocolo utilizado é mostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Protocolo para a reação de ligação inserto-vetor. 

Reagente Volume (µL) Concentração final 

Água autoclavada 8,4 - 

cDNA PbHSD 164,83 ng µL-1 2,45 20,19 ng µL-1 

DNA pET-SUMO 63,62 ng µL-1 3,15 10,02 ng µL-1 

10x Ligation Buffer 2 1x 

ATP Solution 10 mM 2 1 mM 

T4 DNA Ligase 1 U µL-1 2 0,1 U µL-1 

Total 20 - 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.5. Transformação em células de Escherichia coli DH5α quimicamente 

competentes 

Aos 100 μL de células de E. coli DH5α quimicamente competentes foram 

adicionados 10 μL do produto de ligação, e a mistura foi levada ao gelo por 30 min, 

seguido por 2 min no banho a 42 °C e de novo ao gelo por 3 min. Após o choque 

térmico, adicionou-se 500 μL de meio LB à mistura e o microtubo foi levado ao shaker 

por 1 h a 37 °C e 200 rpm.  

Ao final da 1 h, a mistura foi centrifugada por 2 min na microcentrifuga de 

velocidade fixa GMCLab™ (Gilson™) a 6000 rpm, 500 μL do sobrenadante foi 

descartado e o precipitado foi ressuspendido nos 100 μL restantes de sobrenadante. 

As células ressuspendidas foram plaqueadas utilizando 20 mL de meio LB-ágar (10 g 

de triptona, 5 g de extrato de levedura, 10 g de NaCl e 15 g de ágar em 1 L, pH 7,0) 

com uma concentração de 30 μg mL-1 do antibiótico canamicina correspondente a 
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resistência do vetor. A placa foi levada a estufa a 37 °C, durante a noite, para o 

crescimento das colônias contendo o plasmídeo transformante. 

 

3.2.6. Preparação do pré-inóculo e purificação do plasmídeo 

transformante 

Uma colônia contendo o plasmídeo transformante foi coletada com o auxílio de 

um palito autoclavado e inoculada em 5 mL de meio LB contendo o antibiótico 

canamicina numa concentração de 30 μg mL-1. O pré-inóculo foi incubado, o 

plasmídeo foi purificado e a concentração medida como descrito no item 3.2.1. 

 

3.2.7. Sequenciamento do DNA recombinante a partir do                              

pET-SUMO::PbHSD 

O plasmídeo transformante purificado foi sequenciado no sequenciador 310 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems) do Grupo de Biofísica Molecular “Sérgio 

Mascarenhas” do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) utilizando o método 

de Sanger automatizado. O resultado obtido foi comparado com a sequência 

referência da PbHSD pelo uso da ferramenta MultAlin, para confirmação da 

integridade do DNA alvo. Adicionalmente, a sequência do DNA codificante da proteína 

SUMO fusionada à proteína homoserina desidrogenase também é mostrada na Figura 

10. 

Figura 10 - Sequência do cDNA da proteína SUMO fusionada à proteína homoserina desidrogenase. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.3. Expressão heteróloga da proteína Homoserina Desidrogenase em 

Escherichia coli 

 

3.3.1. Transformação em células de Escherichia coli BL21(DE3) 

quimicamente competentes e preparação do pré-inóculo 

Utilizando 2 µL do plasmídeo purificado na concentração de 98,07 ng µL-1 foi 

realizada a transformação em células de E. coli BL21(DE3) como descrito no item 

3.2.5. Uma colônia crescida foi coletada, com o auxílio de um palito de madeira 

autoclavado, e inoculada em 20 mL de meio LB contendo o antibiótico canamicina 

numa concentração de 30 μg mL-1, o pré-inóculo foi incubado a 30 °C e 250 rpm, 

durante a noite. 

 

3.3.2. Indução com o uso de isopropil-tiogalactosídeo 

O pré-inóculo foi inoculado em 1 L de meio SOB (20 g de triptona, 10 g de 

extrato de levedura, 5 g de NaCl, 4 g de KCl, 6,4058 g de MgCl2.6H2O, 10 mL de 

glicerol e 7,88 g de Tris-HCl em 1 L, pH 7,4) com concentração de 30 μL mL-1 do 

antibiótico canamicina e incubado no shaker a 250 rpm e 37 °C até que a densidade 

ótica (DO) alcançasse uma absorbância de 0,6 à 600 nm. Este passo foi monitorado 

utilizado o espectrofotômetro Biomate3 (Thermo Fisher Scientific). Atingida a DO de 

interesse, foi adicionado ao inóculo isopropil-tiogalactosídeo (IPTG) para uma 

concentração final de 0,1 mmol L-1 e a indução foi conduzida a 12 °C e 250 rpm por 

72 h. Ao final da indução, o inóculo foi centrifugado a 8600 rpm e 4 °C por 30 min com 

o uso da centrifuga CR 21GII (HITACHI) e mantido a -20 °C até a realização da lise 

das células. 

O protocolo utilizado foi baseado na melhora da expressão proteica 

evidenciada por Zuo et al. (2005), aplicando um maior tempo e uma menor 

temperatura de indução com o uso da tecnologia de fusão SUMO. 

  

3.3.3. Lise das células 

Após centrifugação, o precipitado de células foi ressuspendido na proporção de 

4 mL de tampão de lise (Tris-HCl 50 mmol L-1 pH 7,4, NaCl 300 mmol L-1, Imidazol                   

20 mmol L-1) para cada 1 g de precipitado obtido, e a lise foi realizada pela adição de 

PMSF para uma concentração final de 1 mmol L-1, de DNAse para uma concentração 
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final de 0,05 U L-1, de β-Mercaptoetanol para uma concentração final de 1 mmol L-1 e 

de lisozima para uma concentração final de 0,1 g L-1. A solução foi mantida em 

repouso por 30 min no gelo, posteriormente submetida a sonicação a 20 % de 

amplitude durante 5 ciclos de 10 s ON e 59,9 s OFF, utilizando-se o sonicador SONIC 

Dirmembratos Model 500 (Fisher Scientific) do laboratório do Grupo de Estudos em 

Química Medicinal do Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP) e ao final 

centrifugada a 19000 rpm e a 4 °C por 1 h. O sobrenadante obtido após centrifugação 

foi aplicado numa coluna de afinidade. 

 

3.4. Purificação da proteína Homoserina Desidrogenase 

A proteína recombinante PbHSD fusionada à proteína SUMO (his-SUMO-

PbHSD-his) possui a estrutura primária apresentada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Estrutura primaria da proteína PbHSD fusionada à proteína SUMO. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.1. Primeira etapa de purificação utilizando cromatografia de afinidade 

O protocolo utilizado foi baseado naquele descrito por Peroutka et al. (2011), 

para o uso da tecnologia de fusão SUMO para obtenção de uma expressão proteica 

otimizada. 

A purificação da proteína his-SUMO-PbHSD-his foi realizada por FPLC (Fast 

protein liquid chromatography) utilizando um cromatógrafo ÄKTApurifier (GE 

Healthcare Life Sciences) e uma coluna HisTrap™ FF (GE Healthcare Life Sciences) 

com Co2+ imobilizado. Empregou-se um tampão de ligação composto por Tris-HCl 50 

mmol L-1, NaCl 500 mmol L-1, imidazol 20 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4 e um tampão 

de eluição composto por Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 300 mmol L-1, imidazol 300 mmol 

L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4. A composição do método utilizado foi: 
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1) 50 mL de tampão de ligação para equilíbrio da coluna 

2) Injeção da amostra 

3) 50 mL de tampão de ligação (100 %) para lavagem da coluna 

4) 50 mL de tampão de ligação (92,9 %) para lavagem, seguido de 7,1 % de 

tampão de eluição 

5) 50 mL de tampão de eluição (100 %) para eluição da amostra 

6) 30 mL de tampão de eluição (100 %) para limpeza da coluna  

 

3.4.2. Clivagem da proteína SUMO fusionada à proteína Homoserina 

Desidrogenase 

A partir da superexpressão das proteínas fusionadas a 12 °C, concentrou-se o 

eluato da primeira etapa de purificação até se obter uma concentração próxima a 8 

mg mL-1 utilizando-se o dispositivo de filtro centrífugo Amicon® Ultra 30K da Merck™ 

Millipore®. 

Após realizada a concentração procedeu-se com a reação de clivagem da 

proteína para posterior isolamento da proteína PbHSD-his. O protocolo foi 

determinado com base nos manuais de uso da Merck™ Sigma-Aldrich® SUMO 

Protease, da Thermo Fisher Scientific Inc. Invitrogen™ SUMO Protease e da 

CoolCutter™ SUMO Protease. A reação foi realizada utilizando-se 2,5 U de SUMO 

protease da Merck™ Sigma-Aldrich® para cada 1 mg de proteína his-SUMO-PbHSD-

his na presença de 10 mmol L-1 de ditiotreitol (DTT) e incubada a 16 °C por 16h. Após 

o tempo de incubação, o produto da reação foi aplicado na coluna de exclusão 

molecular HiLoad 16/600 Superdex 75 pg. 

Ao final da reação de clivagem, a proteína PbHSD-his apresenta a estrutura 

primária mostrada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Estrutura primária da proteína PbHSD-his isolada. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4.3. Segunda etapa de purificação utilizando cromatografia de exclusão 

molecular 

O isolamento da proteína PbHSD-his foi realizado por meio de cromatografia 

de exclusão molecular utilizando uma coluna HiLoad 16/600 Superdex 75 pg e 

empregou-se o tampão composto por Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e 

glicerol 10 %, pH 7,4. A composição do método utilizado foi: 

1) 240 mL de tampão para o equilíbrio da coluna 

2) Injeção da amostra 

3) 180 mL de tampão para eluição da amostra 

 

Tanto as amostras obtidas a partir da expressão heteróloga, quanto as 

amostras obtidas após purificação, foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida 15%, cada amostra foi preparada com a adição de tampão desnaturante 

(Tris-HCl 0,188 mol L-1 pH 6,8, contendo SDS 6%, EDTA 6 mmol L-1, glicerol 30%, 

azul de bromofenol 0,01% e ß-mercaptoetanol 10%), as misturas foram aquecidas por 

5 minutos a 95°C e então cada amostra foi aplicada em uma canaleta do gel. O 

marcador de massa molecular utilizado foi o Unstained Protein Molecular Weight 

Marker (Thermo Fisher Scientific Inc.), a corrida foi iniciada a 90 V, para passagem 

das amostras pelo gel de empilhamento, e então terminada a 120 V quando da 

passagem das amostras pelo gel de resolução. Os géis foram corados com 

Coomassie Brilliant Blue R e então descorados para revelação das bandas. 

 

3.5. Caracterização da proteína Homoserina Desidrogenase 

 

3.5.1. Análise estrutural por Espectroscopia de Dicroísmo Circular 

A espectroscopia de dicroísmo circular (CD) foi utilizada na caracterização dos 

elementos de estrutura secundária da PbHSD-his, em três diferentes concentrações. 

Uma amostra da proteína em tampão Tris-HCl 50 mmol L-1 pH 7,4, NaCl 150            

mmol L-1 e glicerol 10 % foi diluída 60 vezes em água deionizada, com o intuito de 

minimizar a interferência do tampão nas medidas, e então concentrada até as 

concentrações de interesse com o uso do dispositivo de filtro centrífugo Amicon® Ultra 

10K da Merck™ Millipore®. 
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Realizou-se as medidas nos seguintes parâmetros D.I.T. 0,5 s, band width 1,00 

nm, data pitch 0,5 nm, scanning speed 100 nm min-1, de 260 a 190 nm, a 20 °C com 

20 acumulações, com o uso de uma cubeta de quartzo com 0,1 cm de caminho ótico. 

Foi utilizado o espectropolarímetro JASCO J-815 CD Spectrometer (JASCO 

Corporation) da Central de Análises Químicas Instrumentais (CAQI) – do Instituto de 

Química de São Carlos.  

 

3.5.2. Análise da estabilidade por Espectroscopia de Emissão de 

Fluorescência 

As medidas de espectroscopia de emissão de fluorescência foram realizadas 

no espectrofluorímetro RF-5301PC Spectrofluorophotometer (Shimadzu Corporation) 

da Central de Análises Químicas Instrumentais – CAQI do Instituto de Química de São 

Carlos. 

O espectro de emissão foi obtido usando-se os seguintes parâmetros: EX 

wavelength 295 nm, EM wavelength range de 310 a 420 nm, recording range de 0 a 

50, sampling interval 1 nm, EX slit width 3 e EM slit width 5 e uma cubeta de quartzo 

com 1,0 cm de caminho ótico. 

Os preparos das amostras estão descritos nos subitens a seguir. 

 

3.5.2.1. Análise da estabilidade química frente a variação de ureia 

Analisou-se a estabilidade química da PbHSD-his na presença de ureia 

medindo a fluorescência intrínseca do triptofano em tampão Tris-HCl 50 mmol L-1 pH 

7,4, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 % nas concentrações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 M 

de ureia e na ausência de ureia ao final de 16 h de incubação. A proteína foi utilizada 

na concentração de 0,033 mg mL-1 em todas as medidas. 

 

3.5.2.2. Análise da estabilidade química frente a variação de pH 

Para analisar a estabilidade da PbHSD-his em diferentes pH a proteína foi 

incubada por 16 h em tampão NaC2H3O2 20 mmol L-1, Na2B4O7. 10 H2O 20 mmol L-1, 

NaH2PO4 20 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10% nos pH 2, 4, 6, 8, 10 e 12. A 

concentração da proteína foi de 0,033 mg mL-1, e após o tempo de incubação realizou-

se a medida da fluorescência intrínseca dos 4 triptofanos da PbHSD-his. 
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3.5.3. Análise da estabilidade térmica por Calorimetria Diferencial de 

Varredura 

A estabilidade térmica da proteína PbHSD-his foi determinada por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC). A proteína foi dialisada em tampão NaH2PO4                 

50 mmol L-1 pH 7,4 e NaCl 100 mmol L-1 por 20 h sob refrigeração. Após a diálise, a 

amostra foi centrifugada a 10300 rpm por 10 min para eliminar possível agregação 

proteica em decorrência da diálise. A concentração de proteína foi mantida próxima a 

1 mg mL-1 para a realização da medida. 

Os parâmetros utilizados foram scanning de 20 a 90 °C, rate 1 °C min-1, set 

pressure once 3 atm e data interval 3 s. A medida foi realizada no Nano DSC (TA 

Instruments) do laboratório do Grupo de Estudos em Química Medicinal do Instituto 

de Química de São Carlos (IQSC/USP). 

Importante considerar que a expressão, purificação e caracterização da 

proteína homoserina desidrogenase foi realizada em triplicata para validação da 

metodologia utilizada. 

 

3.5.4. Estudo da atividade enzimática por Espectrometria de Absorção 

Molecular no UV/Vis 

Todos os experimentos de caracterização descritos neste item foram realizados 

no laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas, professor associado do 

Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá-UEM, por um 

membro do laboratório supracitado. 

As análises foram baseadas na reação abaixo catalisada pela homoserina 

desidrogenase: 

Homoserina (HSE) + NADP+   Aspartato Semialdeído (ASA) + NADPH 

 

O NADPH absorve em 340 nm, enquanto que o NADP+ não absorve. Portanto, 

as reações foram monitoradas em função do aumento da concentração de NADPH 

(aumento da Abs em 340 nm), considerando assim a reação reversa, dado que o 

substrato aspartato semialdeído é um composto instável (DELABARRE et al. 1998) e 

que não é vendido comercialmente, necessitando da realização de uma síntese 

química para sua obtenção. 
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Figura 13 – a) Curva de absorção molar do NAD+ e do NADH em função do comprimento de onda 
incidido. b) Conversão do NAD+ em NADH. 

 

Fonte: HEGYI et al., 2013. 

 

Todos os ensaios foram realizados em um espectrofotômetro de varredura 

duplo feixe modelo UV1650-PC (Shimadzu, Japan) com temperatura controlada de  

25 °C por um banho termostatizado acoplado. Estes foram realizados em duplicata 

(fez-se a triplicata somente quando a variação dos resultados foi maior que 5 %). 

Os reagentes L-homoserina, NADP+ e L-treonina foram preparados para uso, 

nas análises descritas a seguir, por dissolução em tampão Tris-HCl 50 mM. A solução 

de uso de L-homoserina e de NADP+ foi acertada para pH 8,0 e a solução de L-

treonina para pH 8,5. 

As atividades foram expressas pela taxa de Abs340 tempo-1 entre 100 e 300 s. 

 

3.5.4.1. Análise do efeito do pH na cinética enzimática 

Um volume de 50 µL da solução estoque de enzima (~8 mg ml-1 = 200 µM) na 

presença de 100 mM de NaCl, 10 % de glicerol foi diluída em 3 mL de tampão Tris-

HCl 50 mM e NaCl 50 mM, pH 8,5 e em seguida concentrada até 350 µL em 

concentradores Amicon® cut off de 30 KDa, para a troca de tampão e retirada do 

glicerol. Ao final, a solução estava 7x diluída em relação a solução estoque. 

Misturou-se, em um microtubo, 70 µL da enzima diluída 7x e 430 µL do tampão 

Tris-HCl 50Mm e NaCl 50 mM, pH 8,5, obtendo assim uma solução da enzima diluída 

100x em relação a solução estoque. A concentração da enzima nesta solução de uso 

foi de ~80 µg mL-1 = 2 µM. Esta solução foi então utilizada na realização da análise. 
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A cinética enzimática foi monitorada no intervalo de pH de 8,0 a 10,5. Para os 

ensaios em pHs 8,0, 8,5, e 9,0 foi utilizado tampão Tris-HCl 100 mM. Para os ensaios 

em pHs 9,5, 9,75, 10,0 e 10,5 foi utilizado tampão carbonato-bicarbonato 100 mM. 

A análise foi realizada utilizando uma cubeta de quartzo com volume de 1 mL, 

conforme protocolo mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Protocolo para realização da análise do efeito do pH na cinética enzimática. 

Reagente Volume (µL) Concentração final 

Tampão 100 mM (pH desejado) 758 98,57 mM 

NADP+ 6 mM 12 90 µM 

Homoserina 10 mM 24 300 µM 

Zerar o espectrofotômetro. Adicionar a enzima 

Enzima ~80 µg mL-1 6 ~0,6 µg mL-1 = 15 nM 

Agitar por 10 segundos e apertar start 

Fonte: Laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas. 

 

3.5.4.2. Determinação do KM e do VMAX 

Para determinação das constantes KM e VMAX foi empregada a mesma solução 

de uso da enzima PbHSD-his a ~80 µg mL-1 utilizada na análise descrita no item 

3.5.4.1. 

O ensaio foi realizado em uma cubeta de quartzo de 1 mL em tampão Tris-HCl 

50 mM, pH 9,0, na presença de NADP+ 0,09 mM com as seguintes concentrações do 

substrato L-homoserina: 0,075, 0,150, 0,300, 0,600, 0,900, 1,200, 1,500 e 3,00 mM. 

Zerou-se o espectrofotômetro e então adicionou-se a enzima PbHSD-his para uma 

concentração final de 0,6 µg mL-1, agitou-se a solução por 10 s e então iniciou-se a 

medida. 

 

3.5.4.3. Análise da inibição enzimática com o uso de L-Treonina 

Para determinar a atividade da enzima na presença do inibidor, foi monitorada 

a reação reversa HSE  ASA. Para isso, foi adicionado em uma cubeta uma solução 

contendo 150 µM de L-homoserina, concentração consideravelmente acima da 

concentração intracelular, 90 µM de NADP+, L-treonina (0 a 375 mM), tampão Tris-
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HCl 50 mM, pH 8,5 (q.s.p. 800 µL). Em seguida foi adicionado a enzima (20 µM) e a 

variação na absorbância em 340 nm foi mensurada por 360 s.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em testes anteriores realizados pelo mesmo grupo de pesquisa, não foi 

possível a expressão da homoserina desidrogenase na forma solúvel, empregando os 

vetores pET28a, pET28GST e pET23a. Dado tais resultados, foi estabelecido uma 

nova estratégia na tentativa de expressar a proteína heteróloga, utilizando o vetor 

pET-SUMO, que tem como vantagens a proteção contra degradação, aumento da 

expressão da proteína recombinante, aprimoramento da solubilidade proteica e 

purificação e detecção simplificados. (BUTT et al., 2005) 

 

5.1. Subclonagem do DNA codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase em vetor pET-SUMO 

 

5.1.1. Amplificação do cDNA da proteína Homoserina Desidrogenase por 

Reação em Cadeia da Polimerase 

Após preparo dos pré-inóculos a partir do estoque do vetor e do inserto, 

realizou-se a purificação dos DNAs de interesse e os mesmos foram quantificados.  

Utilizando o plasmídeo recombinante pUC57::PbHSD purificado fez-se a 

amplificação do cDNA da proteína homoserina desidrogenase por meio da PCR. A 

reação foi eficiente em 4 das 5 temperaturas testadas, como apresentados na Figura 

14. 

 

Figura 14 – Gel de agarose 0,8 % referente a PCR realizada em um gradiente de temperatura para 
determinação da melhor temperatura de anelamento. 1: Marcador de massa molecular 1kb DNA 

ladder (Sinapse Inc). 2 a 6: DNA referente à HSD do P. brasiliensis amplificado nas temperaturas de 

anelamento de 60,0; 63,6; 66,7; 71,1 e 78,0 °C, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Foi então escolhida a temperatura de 60 °C para realizar uma nova PCR com 

um volume de reação suficiente para posterior purificação. O gel desta reação é 

mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Gel de agarose 0,8 % referente à amplificação do DNA codificante da PbHSD.                   
1: Marcador de massa molecular 1kb DNA ladder (Sinapse Inc). 2: DNA referente à HSD do P. 

brasiliensis amplificado na temperatura de 60,0 °C. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a purificação, foi realizada a quantificação do cDNA e a amostra 

correspondente a canaleta 2 apresentou uma concentração de 261,67 ng µL-1 Esta foi 

então submetida a reação de digestão. 

 

5.1.2. Digestão do DNA codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase e do vetor pET-SUMO 

A reação de digestão foi realizada a 37 °C por 16 h utilizando as enzimas XhoI 

e EcoRI, para o produto de PCR e para o vetor pET-SUMO. Os produtos da digestão 

foram aplicados no gel de agarose 0,8 % (Figura 16). 
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Figura 16 – Gel de agarose 0,8 % referente a reação de digestão a 37 °C por 16 h. 1: Marcador de 
massa molecular 1kb DNA ladder (Sinapse Inc). 2: DNA referente à HSD do P. brasiliensis digerido. 

3: DNA referente ao vetor pET-SUMO digerido. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os DNAs digeridos foram então purificados. A concentração obtida para o 

cDNA da PbHSD foi de 164,83 ng µL-1 e a concentração do vetor pET-SUMO de                 

63,62 ng µL-1. Prosseguiu-se então com a reação de ligação. 

 

5.1.3. Ligação do DNA codificante da proteína Homoserina 

Desidrogenase ao vetor pET-SUMO e purificação do plasmídeo 

transformante 

Realizou-se a reação de ligação a 16 °C por 16 h, ao término do período de 

incubação, o produto da ligação foi então transformado em células DH5α. A partir de 

uma colônia proveniente da transformação foi feito um pré-inóculo, para aumentar o 

número de cópias do plasmídeo recombinante, parte do pré-inóculo foi congelado a    

-80 °C para estoque e a outra parte foi purificada. A concentração obtida do plasmídeo 

transformante pET-SUMO::PbHSD foi de 98,07 ng µL-1. 

 

5.1.4. Sequenciamento do DNA codificante a partir do plasmídeo           

pET-SUMO::PbHSD 

O plasmídeo transformante purificado foi submetido ao sequenciamento para 

analisar a sequência do plasmídeo transformante. As sequências obtidas a partir do 

sequenciamento foram alinhadas com a sequência do DNA do pET-SUMO::PbHSD 

mostrada na Figura 10. O alinhamento é mostrado na Figura 17. 
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Figura 17 – Alinhamento da sequência da PbHSD inserida no vetor pET-SUMO com os resultados do 
sequenciamento. Sequência foward (5’→3’) (sequfwr) e reverse (3’→5’) (seqrev). As caixas em verde 

mostram os códons de iniciação e de terminação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A região correspondente ao DNA codificante da PbHSD teve 100% de 

correspondência com a sequência original, este resultado comprova que a clonagem 

foi efetiva e não resultou em mutações no DNA durante o processo. Deu-se então 

início a etapa de expressão, o plasmídeo recombinante pET-SUMO::PbHSD foi 

utilizado para transformação em BL21(DE3), e desta foi realizado a superexpressão 

da proteína his-SUMO-PbHSD-his. 
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A superexpressão da proteína, purificação e caracterização foram realizadas 

em triplicata a partir de três transformações em BL21(DE3) com o intuito de validar a 

metodologia utilizada para obtenção da proteína recombinante. 

 

5.2. Expressão heteróloga da proteína Homoserina Desidrogenase em 

Escherichia coli 

A proteína his-SUMO-PbHSD-his contém 504 resíduos de aminoácidos, uma 

massa molecular de 54,5 kDa, um pI teórico de 6,23 e um coeficiente de extinção 

molar teórico de 38390 M-1 cm-1, determinados com o uso do software ProtParam 

(GASTEIGER, 2005) a partir da sua estrutura primaria. 

A proteína his-SUMO-PbHSD-his foi obtida por meio de expressão heteróloga 

com indução por IPTG a 12 °C por 72 h. As células bacterianas foram separadas do 

meio de expressão por centrifugação ao final do período de indução, posteriormente 

as mesmas foram lisadas em tampão Tris-HCl 50 mmol L-1 pH 7,4 e uma amostra do 

sobrenadante proveniente da lise celular foi aplicado em SDS-PAGE para 

comprovação da obtenção da proteína na sua forma solúvel, mostrado na Figura 18. 

 

Figura 18 – SDS-PAGE 15 % referente à expressão da proteína his-SUMO-PbHSD-his em E. coli 
utilizando o vetor pET-SUMO com indução à 12 °C por 72 h com adição de 0,1 mmol L-1 de IPTG do 

experimento 1. a: Marcador de massa molecular Unstained Protein Molecular Weight Marker (Thermo 
Fisher Scientific Inc.). b: Sobrenadante proveniente da lise celular com 0 h de indução c: 

Sobrenadante proveniente da lise celular com 72 h de indução. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A obtenção da proteína na sua forma solúvel foi efetiva com o protocolo 

utilizado, procedeu-se então com a primeira etapa de purificação e isolamento da 

proteína PbHSD aplicando o sobrenadante da lise celular em uma coluna 

cromatográfica de afinidade. 

 

5.3. Purificação da proteína Homoserina Desidrogenase 

 

5.3.1. Primeira etapa de purificação utilizando cromatografia de afinidade 

A primeira etapa de purificação foi realizada com o uso de um método 

constituído de três etapas, a primeira etapa continha uma baixa concentração de 

imidazol de 20 mmol L-1 possibilitando a ligação da proteína his-SUMO-PbHSD-his, 

porém diminuindo a ligação inespecífica de outras proteínas contidas no sobrenadante 

da lise celular, a segunda etapa com um aumento da concentração de imidazol para 

40 mmol L-1 visando uma lavagem da coluna para a máxima eluição de proteínas 

ligadas inespecificamente a coluna, a etapa final foi realizada com alta concentração 

de imidazol (300 mmol L-1) para a eluição da proteína de interesse, respeitando o limite 

da concentração de imidazol suportado pela SUMO protease, necessária à reação de 

clivagem realizada após a primeira etapa de purificação. 

O cromatograma referente a purificação da proteína his-SUMO-PbHSD-his é 

mostrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Cromatograma referente à primeira etapa de purificação da amostra obtida da expressão 
da proteína his-SUMO-PbHSD-his em E. coli utilizando o vetor pET-SUMO com indução por 0,1  

mmol L-1 de IPTG à 12 °C por 72 h do experimento 1. Tampão de ligação: Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 
500 mmol L-1, imidazol 20 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4. Tampão de eluição: Tris-HCl 50 mmol L-1, 
NaCl 300 mmol L-1, imidazol 300 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4. Coluna: coluna HisTrap™ FF (GE 

Healthcare Life Sciences) com Co2+ imobilizado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A eficiência de separação da cromatografia foi comprovada por eletroforese em 

gel de poliacrilamida de uma amostra do pico do void e do eluato como mostrado na 

Figura 20. 
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Figura 20 - SDS-PAGE 15 % referente à primeira etapa de purificação da proteína his-SUMO-PbHSD-
his expressa em E. coli utilizando o vetor pET-SUMO com indução por 0,1 mmol L-1 de IPTG à 12 °C 

por 72 h do experimento 1. a: Marcador de massa molecular Unstained Protein Molecular Weight 
Marker (Thermo Fisher Scientific Inc.). b: Frações 1 a 31 da cromatografia de afinidade. c: Frações 42 

a 74 da cromatografia de afinidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Não houve perda da proteína de interesse na primeira etapa de purificação, o 

que pode ser observado na canaleta b da Figura 20. Ao final da primeira etapa de 

purificação obteve-se uma quantidade média de 56,9 ± 9,7 mg por litro de expressão 

de proteína his-SUMO-PbHSD-his por expressão com indução por 0,1 mmol L-1 de 

IPTG.  

Quarenta miligramas da proteína eluida foi concentrada para uma concentração 

de 8 mg mL-1, tendo em vista o limite de proteína suportado pela coluna HiLoad 16/600 

Superdex 75 pg, o restante da proteína foi armazenado a 4 °C. 

 

5.3.2. Clivagem da proteína SUMO fusionada à proteína Homoserina 

Desidrogenase 

Toda a proteína concentrada foi submetida à reação de clivagem pela proteína 

SUMO protease para possibilitar o isolamento da proteína PbHSD-his, a reação foi 

realizada a 16 °C por 16 h. A eficiência da clivagem foi comprovada pelo deslocamento 

da banda da proteína de 54,5 kDa (his-SUMO-PbHSD-his), apresentada na Figura 20, 

para 40,8 kDa (PbHSD-his) e pelo surgimento da banda referente a liberação da 

proteína his-SUMO mostrada na Figura 21. 
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Figura 21 - SDS-PAGE 15 % referente à reação de clivagem das proteínas fusionadas his-SUMO-
PbHSD-his pela SUMO protease, e purificada previamente por cromatografia de afinidade do 

experimento 1. a: Marcador de massa molecular Unstained Protein Molecular Weight Marker (Thermo 
Fisher Scientific Inc.). b: Descarte da etapa de concentração do eluato. c: Produto da reação de 

clivagem realizada pela SUMO protease. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A proteína PbHSD-his isolada possui 383 resíduos de aminoácidos, uma massa 

molecular de 40,8 kDa, um pI teórico de 6,50 e um coeficiente de extinção molar 

teórico de 36900 M-1 cm-1, determinados com o uso do software ProtParam 

(GASTEIGER, 2005) a partir da sua estrutura primária. Após o tempo de reação, todo 

o produto foi aplicado em coluna cromatográfica de exclusão molecular para o 

isolamento da proteína PbHSD-his. 

 

5.3.3. Segunda etapa de purificação utilizando cromatografia de exclusão 

molecular 

A segunda etapa de purificação da proteína homoserina desidrogenase foi 

realizada por meio de cromatografia de exclusão molecular. O método utilizado contou 

com um fluxo do tampão de 0,5 mL min-1, lento o suficiente para a obtenção de uma 

boa resolução entre os picos. O cromatograma referente a esta etapa é mostrado na 

Figura 22. 

 

 

 



59 
 
 

 

Figura 22 – Cromatograma referente à segunda etapa de purificação da PbHSD-his expressa em E. 
coli utilizando o vetor pET-SUMO aplicando cromatografia de exclusão molecular do experimento 1. 

Tampão empregado: Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4. Fluxo do 
tampão 0,5 mL min-1. Coluna: HiLoad 16/600 Superdex 75 pg. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Houve a separação das proteínas presentes na amostra proveniente da reação 

de clivagem e sua efetividade foi comprovada por meio de SDS-PAGE apresentado 

na Figura 23. 
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Figura 23 - SDS-PAGE 15 % referente à segunda etapa de purificação da proteína PbHSD-his 
expressa em E. coli utilizando o vetor pET-SUMO com indução por 0,1 mmol L-1 de IPTG à 12 °C por 
72 h, purificada previamente por cromatografia de afinidade e clivada pela proteína SUMO protease 

do experimento 1. a: Marcador de massa molecular Unstained Protein Molecular Weight Marker 
(Thermo Fisher Scientific Inc.). b, c, d e e: Frações 3, 13, 22 e 28 da cromatografia de exclusão 

molecular, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O primeiro pico do cromatograma contido na Figura 22 refere-se à proteína 

PbHSD-his isolada como pode ser observado na canaleta c do gel SDS-PAGE da 

Figura 23, obteve-se uma quantidade média de 29,7 ± 6,8 mg de proteína PbHSD-his 

isolada por litro de cultura com ~94 % de pureza, determinada com o uso do software 

ImageJ (SCHNEIDER, 2012). A canaleta e refere-se a SUMO após clivagem. 

 

5.4. Caracterização da proteína Homoserina Desidrogenase 

 

5.4.1. Análise estrutural por Espectroscopia de Dicroísmo Circular 

O estudo da estrutura secundária da PbHSD-his foi realizado por CD. Para as 

medidas de CD foram utilizadas três diferentes concentrações da proteína, variando 

entre 1 e 4 µM, a fim de determinar se a estrutura da PbHSD-his seria dependente da 

concentração, porém não foi possível testar concentrações mais elevadas da proteína 

por conta da alta voltagem alcançada durante a leitura do espectro. Os espectros 

obtidos são apresentados na Figura 24-a. 
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A Figura 24-b apresenta os espectros da elipticidade molar residual, [θ], em 

função do comprimento de onda, gerados a partir do seguinte tratamento de dados: 

[θ] =
θ×100×M

C×l×n
    [1] 

No qual θ é a elipticidade medida em mdeg, M é a massa molecular da proteína 

em kDa, C é a concentração da proteína em mg mL-1, l é o caminho ótico em cm e n 

é o número de resíduos de aminoácidos da proteína (KELLY, JESS e PRICE, 2005). 

 

Figura 24 – Espectros de CD da PbHSD-his em diferentes concentrações no tampão Tris-HCl                 
50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4, diluído 60 vezes em água deionizada, 

referentes ao experimento 1. a) Espectro da elipticidade em função do comprimento de onda. b) 
Espectro da elipticidade molar residual em função do comprimento de onda. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O espectro de elipticidade da PbHSD-his mostra um perfil característico de uma 

proteína com predominância conformacional de hélices α, com mínimos em 222 nm e 

208 nm e um máximo em 193 nm, e uma leve contribuição do mínimo característico 

em 218 nm de fitas β, ambos perfis mostrados por Greenfield (2007), o perfil se 

mostrou o mesmo nos três experimentos realizados a partir da proteína obtida em três 

diferentes ensaios de produção de proteína recombinante. A partir dos dados de 

elipticidade molar residual foi feita a deconvolução pelo CDNN CD Spectra 

Deconvolution Software, e os resultados obtidos utilizando 33 basespectra para o 

tratamento dos dados de 200 a 260 nm são mostrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Predição da estrutura secundária da proteína PbHSD-his a partir do espectro de CD em 
tampão Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4, diluído 60 vezes em água 

deionizada, obtida com o uso do CDNN CD Spectra Deconvolution Software. 

Elementos de 

estrutura 

secundária 

Quantidade média entre as diferentes concentrações (%) 

Média (%) 
Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

Hélice  46,0 45,9 44,6 45,5 ± 7,3 

Fita  10,1 10,3 11,1 10,5 ± 7,0 

Região não 

periódica 
43,3 43,0 43,1 43,2 ± 6,7 

Soma total 99,5 99,3 98,8 99,2 ± 6,9 

Fonte: Autoria própria. 

 

A deconvolução mostrou um resultado compatível com o perfil do espectro da 

PbHSD-his no qual há predominância de hélices  e uma pequena porcentagem de 

fitas  e o erro médio das estruturas secundárias previstas com o uso de 33 

basespectra e os dados de 200 a 260 nm no CDNN é de 6,45 %. A estrutura 

secundária teórica da PbHSD-his predita a partir da sequência de aminoácidos por 

diferentes softwares é mostrada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Predição da estrutura secundária da proteína PbHSD-his a partir da sequência de 
aminoácidos por diferentes softwares. 

Elementos de 

estrutura 

secundária 

Quantidade (%) 

Porter 5.0 Swiss-model 1 Swiss-model 2 Spider 2 

Hélice  39,17 39,43 37,6 37,6 

Fita  16,97 17,76 18,28 18,02 

Região não 

periódica 
43,86 42,81 44,12 44,38 

Fonte: Autoria própria. 

 

A predição de estrutura secundária a partir do espectro de CD da proteína 

PbHSD-his mostrou uma porcentagem maior de hélices  que a predita pela 

sequência de aminoácidos, e uma porcentagem menor de fita , porém comprovou 
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que a proteína se encontra na forma enovelada e que possui uma estrutura 

predominantemente composta por hélices . Considerando os erros intrínsecos 

contidos na análise de CD e no tratamento de dados, os resultados são compatíveis 

mesmo com as diferenças nas porcentagens entre as duas predições. 

Em comparação com a estrutura cristalográfica da homoserina desidrogenase 

de Saccharomyces cerevisiae depositada no PDB, que possui 49,43 % de identidade 

com a PbHSD em 0,92 de cobertura, os resultados obtidos a partir da análise por CD 

apresentaram uma maior porcentagem de hélices α e de região desordenada, e uma 

menor porcentagem de fitas β, sendo as porcentagens apresentadas pela 

Saccharomyces cerevisiae de 39 % de hélices α, 25 % de fitas β e 35 % de região 

desordenada (DELABARRE, B. et al., 2000). 

 

5.4.2. Análise da estabilidade por Espectroscopia de Emissão de 

Fluorescência 

Os estudos de estabilidade da proteína PbHSD-his não foram reproduzidos no 

CD devido a necessidade de uma alta diluição do tampão contendo a proteína para 

manter a voltagem dentro do limite permitido para leitura do espectro de dicroísmo 

circular. 

 

5.4.2.1. Análise da estabilidade química frente a variação de ureia 

O estudo da estabilidade química da PbHSD-his frente a um agente 

desnaturante foi realizado por espectroscopia. Mediu-se a fluorescência intrínseca da 

proteína PbHSD-his em diferentes concentrações de ureia e os espectros de emissão 

são apresentados na Figura 25. 
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Figura 25 – Espectros de fluorescência da PbHSD-his na concentração de 0,033 mg mL-1 em tampão   
Tris-HCl 50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4, na presença de diferentes 

concentrações de ureia (0 a 8 M) referentes ao experimento 1. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Houve a supressão do sinal e o deslocamento de 333 nm para 351 nm, o pico 

em 330 nm é característico do triptofano em ambiente rígido dentro do glóbulo da 

proteína e o pico em 350 nm em ambiente polar em contato com as moléculas de 

água livres no solvente como descrito por Ladokhin (2006). Tal comportamento 

mostrou que houve o desenovelamento da proteína com o aumento da concentração 

de ureia. 

A desnaturação da proteína pode ser representada pela fração desnaturada (fD) 

conforme mostrado por Caruso (2007), para se calcular a fração desnaturada da 

proteína é necessário primeiro calcular o centro de massa (λcm) de cada espectro de 

fluorescência a partir da equação mostrada a seguir: 

𝜆𝑐𝑚 =
∑𝜆×𝐼(𝜆)

∑ 𝐼(𝜆)
    [2] 

Na qual λ é o comprimento de onda de emissão e I(λ) é a intensidade de 

emissão no comprimento de onda λ. Com os centros de massa determinados é 

possível determinar a fração desnaturada utilizando a seguinte equação: 
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𝑓𝐷 =
𝜆𝑛−𝜆𝑜𝑏𝑠

𝜆𝑛−𝜆𝑑
    [3] 

Onde λn é o centro de massa do espectro da proteína na forma nativa, λobs é o 

centro de massa do espectro em análise e λd é o centro de massa do espectro da 

proteína na forma desenovelada. 

Fez-se o tratamento matemático para todos os espectros, considerando λn o 

centro de massa da proteína em ureia 0 M e λd como centro de massa da proteína em 

ureia 8 M, o resultado é apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Desnaturação da PbHSD-his na concentração de 0,033 mg mL-1 em tampão Tris-HCl            
50 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, pH 7,4, em função do aumento da concentração de 

ureia (de 0 a 8 M). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por esta curva foi possível estimar a concentração de ureia necessária para 

desnaturar 50 % da proteína (Cm) da PbHSD-his. A Cm média determinada foi de             

4,13 ± 0,21 M de ureia, mostrando que a proteína de interesse possui uma boa 

estabilidade química frente ao agente desnaturante. 
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5.4.2.2. Análise da estabilidade química frente a variação de pH 

O estudo da estabilidade química da proteína frente a variação de pH foi 

realizado medindo-se a fluorescência da PbHSD-his em pH de 2 a 12, os espectros 

são mostrados na Figura 27. 

Figura 27 - Espectros de fluorescência da PbHSD-his na concentração de 0,033 mg mL-1 em tampão 
NaC2H3O2 20 mmol L-1, Na2B4O7. 10 H2O 20 mmol L-1, NaH2PO4 20 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e 

glicerol 10 %, na presença de diferentes pH (2 a 12) referentes ao experimento 1. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Houve a supressão do sinal tanto para pH altamente ácidos como para pH 

altamente básicos, o máximo de emissão se manteve em 333 nm dos pHs ácidos até 

o pH 10, já para o pH básico 12 o máximo de emissão foi observado em 338 nm, o 

que indica uma mudança conformacional que deixou os triptofanos mais expostos ao 

solvente. 

A supressão do sinal dos triptofanos pode ser devido a presença de grupos 

ácidos protonados, pela protonação do grupo α-carboxil do resíduo de aminoácido e 

pelo aumento da polaridade do meio, como descrito por Góes Filho (2005). 

O intervalo de pH no qual os espectros não sofrem supressão está entre os pH 

no qual a HSD de Pyrococcus horikoshii se mostrou estável (HAYASHI et al., 2015) 
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Por não ter havido um deslocamento do máximo de emissão considerável com 

a variação do pH, como ocorreu na presença do agente desnaturante ureia, havendo 

apenas a supressão do sinal, não foi possível calcular o fD, optou-se por analisar os 

resultados pela determinação da fração de intensidade de emissão suprimida (fS). 

Determinou-se a área sobre a curva de cada espectro de emissão (AE) como 

mostrado na equação a seguir: 

𝐴𝐸 = ∫ 𝐼(𝜆) 𝑑𝜆
420

310
    [4] 

No qual I(λ) é a intensidade de emissão no comprimento de onda λ. A partir das 

áreas calculadas determinou-se a fS pela seguinte equação: 

𝑓𝑆 =
𝐴𝑜𝑏𝑠

𝐴𝑛
    [5] 

 Onde An é a área sobre a curva referente ao espectro de emissão da proteína 

na forma nativa e Aobs é a área sobre a curva referente ao espectro de emissão em 

análise, o resultado é apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Estabilidade da PbHSD-his na concentração de 0,033 mg mL-1 em tampão NaC2H3O2           
20 mmol L-1, Na2B4O7. 10 H2O 20 mmol L-1, NaH2PO4 20 mmol L-1, NaCl 150 mmol L-1 e glicerol 10 %, 

em função da variação do pH do tampão (de 2 a 12). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Foi possível verificar que o padrão de mudança no fS da proteína foi 

reprodutível, bem como a supressão do sinal apenas nos pH 2, 4 e 12. 

 

5.4.3. Análise da estabilidade térmica por Calorimetria Diferencial de 

Varredura 

A estabilidade térmica da proteína PbHSD-his foi determinada por meio da 

técnica de DSC num aquecimento de 20 a 90 °C, com o aumento da temperatura de                      

1 °C min-1. A Tm foi determinada com o uso do NanoAnalyze Software v3.8.0 para o 

tratamento dos dados obtidos. 

 

Figura 29 – Desnaturação térmica da PbHSD-his na concentração de 1,160 mg mL-1 no tampão 

NaH2PO4 50 mmol L-1 e NaCl 100 mmol L-1, pH 7,4, referente ao experimento 1. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A curva acima mostra o calor absorvido pela amostra durante o aquecimento 

da cela. A temperatura média na qual a metade da amostra analisada encontrou-se 

desenovelada foi de 58,65 ± 0,87 °C, mostrando que a proteína possui uma boa 

estabilidade em temperatura ambiente, porém não é resistente temperaturas 

superiores à 50 °C. Foi realizada a varredura no resfriamento da amostra após o 

aquecimento, porém não houve renaturação da proteína, o que comprova que a 

desnaturação térmica da PbHSD-his é um processo irreversível. 
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5.4.4. Estudo da atividade enzimática por Espectroscopia de Absorção 

Molecular no UV/Vis 

Todos os experimentos de caracterização descritos neste item foram realizados 

pelo grupo do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas, professor associado do 

Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá-UEM, no 

laboratório do mesmo. 

 

5.4.4.1. Análise do efeito do pH na cinética enzimática 

A atividade enzimática da homoserina desidrogenase da P. brasiliensis foi 

monitorada a 340 nm nos pH 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 9,75, 10,0, e 10,5, para a determinação 

do pH ótimo da enzima, o resultado obtido é mostrado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Efeito do pH sobre a atividade da enzima PbHSD-his 15 nM em tampão Tris-
HCl/carbonato-bicarbonato 100 mM na presença de NADP+ 90 µM e L-homoserina 300 µM. Cada 

ponto representa a média de duas determinações com os respectivos desvio-padrão. A linha 
vermelha representa o ajuste de uma equação gaussiana. 

 

Fonte: Laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas 

 

A partir da variação na taxa de produção de NADPH foi possível determinar que 

o pH ótimo para a atividade enzimática da PbHSD-his está entre 9,35 e 9,50, sendo 

este um pH mais básico que o pH fisiológico. Este resultado está próximo do pH ótimo 
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de >9,5 da homoserina desidrogenase de Saccharomyces cerevisiae para a reação 

reversa evidenciado por Jacques et al. (2001). 

 

5.4.4.2. Determinação do KM e do VMAX 

Tendo em vista o pH ótimo da PbHSD-his foi então analisada a produção de 

NADPH em função da concentração do substrato L-homoserina, possibilitando assim 

a construção do gráfico de Michaelis-Menten para a homoserina desidrogenase 

apresentado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Variação na taxa de produção de NADPH pela PbHSD-his 0,6 µg mL-1 em função da 
concentração de L-homoserina em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 9,0 na presença de NADP+ 0,09 mM. 
Cada ponto representa a média das repetições com as respectivas barras de erro. A linha vermelha 

representa o melhor ajuste da equação de Hill aos pontos experimentais. 

 

Fonte: Laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas 

 

O gráfico de Michaelis-Menten mostrou que a enzima tem comportamento 

michaeliano. O n=1 significa que o processo não é cooperativo. A partir da linearização 

deste tem-se o gráfico de Lineweaver-Burk mostrado na Figura 32. 
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Figura 32 – Gráfico de Lineweaver-Burk da PbHSD-his para a produção de NADPH pela PbHSD-his 
0,6 µg mL-1 em função da concentração de L-homoserina em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 9,0 na 

presença de NADP+ 0,09 mM. 

 

Fonte: Laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas 

 

Por este gráfico foi possivél confirmar os valores de KM de 0,293 mM e de VMax  

de 182 nM min-1 obtidos pelo gráfico de Michaelis-Menten. O KM encontrado foi 

próximo do apresentado pela HSD de Glycine max de 0,275 mM para o mesmo 

substrato (SCHROEDER et al, 2010). 

A atividade específica é de 303 µmol min-1 mg-1, o Kcat encontrado foi de         

0,02 s-1 e a eficiencia catalítica (Kcat KM
-1) foi de 0,068 mM-1 s-1 também compatível 

com o encontado para a HSD de Glycine max. 

 

5.4.4.3. Análise da inibição enzimática com o uso de L-Treonina 

A atividade enzimática da PbHSD-his na presença do inibidor L-treonina foi 

determinada pelo monitoramento da reação reversa HSE  ASA, o resultado obtido 

é apresentado na Figura 33. 
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Figura 33 - Efeito da concentração de L-treonina de sobre a atividade da PbHSD-his 20 µM. Tampão 
Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, 25 °C. Foi avaliada a reação reversa HSEASA na presença de 90 µM de 
NADP+ e 150 µM de HSE. Cada ponto representa a média de duas repetições com as respectivas 

barras de erro. A linha vermelha representa o melhor ajuste da equação de Hill aos pontos 
experimentais. 

 

Fonte: Laboratório do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas 

 

O IC50 encontrado foi de 184 ± 3,0 mM, ou seja, mais de 1.200 vezes a 

concentração do substrato utilizado no ensaio. Utilizando o software IC50-toKi 

converter (Cer et al., 2009) determinou o Ki ≈ 184 mM para a inibição não competitiva 

da PbHSD pelo inibidor treonina, este resultado está dentro do intervalo de Ki 

encontrado para este mesmo inibidor para a HSD de Gycine max (SCHROEDER et 

al, 2010), quando avaliaram a reação foward (ASAHSE). O IC50, bem como o Ki 

encontrados neste trabalho mostram que a PbHSD-his não é sensível a inibição por 

treonina, assim como a HSD de Glycine max. 

Utilizando a proteína obtida neste trabalhou foram realizados testes 

preliminares com inibidores em potencial resultando na publicação do artigo “New 4-

methoxy-naphthalene derivatives as promisor antifungal agents for 

paracoccidioidomycosis treatment” apresentado no APÊNDICE B.   
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6. CONCLUSÕES 

A subclonagem do cDNA da PbHSD-his no vetor pET-SUMO foi efetiva e a 

integridade do cDNA foi mantida, sendo evidenciada pela ausência de mutações na 

análise por sequenciamento do plasmídeo recombinante. 

A expressão à 12 °C foi eficiente para a obtenção da proteína superexpressa 

na sua forma solúvel e a cromatografia de afinidade foi efetiva como uma primeira 

etapa de purificação da proteína PbHSD-his das demais proteínas presentes no 

sobrenadante da lise celular. 

A reação de clivagem realizada pela enzima SUMO protease foi eficiente, bem 

como o posterior isolamento da PbHSD-his por meio da cromatografia de exclusão 

molecular, e ao final das duas etapas cromatográficas, a proteína PbHSD-his foi 

isolada numa pureza de 94 %. 

A análise de CD comprovou que a estrutura da PbHSD-his é formada 

predominantemente por hélices , porém nas condições utilizadas para a medida a 

proteína apresentou uma porcentagem maior de hélice  do que a predita a partir da 

sequência de aminoácidos. 

As análises por fluorescência mostraram uma alta estabilidade da proteína 

PbHSD-his frente ao aumento da concentração de ureia, sendo este um agente 

desnaturante, a Cm estimada foi de 4,36 M de ureia. Em uma ampla faixa de pH na 

qual a proteína não sofre mudanças conformacionais, a proteína não sofreu supressão 

da fluorescência do pH 6 ao 10. O pH ótimo para atividade enzimática da PbHSD-his 

encontrado foi entre 9,35 e 9,50. 

A análise de DSC mostrou que a proteína possui uma boa estabilidade a 

temperatura ambiente, porém não é resistente a altas temperaturas sofrendo uma 

desnaturação irreversível, a Tm encontrada foi de 57,65 °C. 

As análises por UV/Vis mostraram que a PbHSD-his possui um comportamento 

michaeliano com um KM de 0,226 mM e um VMax  de 182 nM min-1, uma atividade 

específica de 303 µmol min-1 mg-1, um Kcat de0,02 s-1 e uma eficiencia catalítica de 

0,068 mM-1 s-1, que a conversão de HSE em ASA é realizada por meio de um processo 

não cooperativo e que a PbHSD-his não é sensível a inibição por treonina, sendo o 

IC50 de 184 ± 3,0 mM de treonina. 

Os resultados obtidos neste trabalho fornecem a base ao estudo de inibidores 

da enzima PbHSD-his com potencial aplicação farmacológica no tratamento da PCM.  
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7. PLANOS FUTUROS 

Dar-se-á continuidade ao trabalho com a iniciação dos testes para o estudo da 

atividade dos inibidores em potenciais, bem como com a realização de testes de 

cristalização e de co-cristalização da proteína PbHSD-his com estes potenciais 

inibidores. 

Os inibidores a serem estudados já foram previamente determinados por 

docking molecular, pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas 

da Universidade Estadual de Maringá-UEM. 
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APÊNDICE A – Teste realizados no refinamento do protocolo de expressão e 
purificação da homoserina desidrogenase de Paracoccidioides brasiliensis 

 
Os testes descritos neste apêndice foram realizados durante a determinação e 

refinamento do protocolo para a obtenção da proteína PbHSD-his, citando-os na 

ordem cronológica que foram aplicados. 

 

 Indução a 30 °C 

Condições de expressão: Meio LB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 

°C até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 1 mmol 

L-1 de IPTG, 250 rpm, 30 °C por 3 e 4 horas. 

Resultado: Superexpressão da proteína his-SUMO-PbHSD-his apenas na 

forma insolúvel, máxima expressão com 3 horas. 

 

 Variação na concentração de IPTG 

 Condições de expressão: Meio LB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 

°C até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 0,1 

mmol L-1 de IPTG e sem adição de IPTG, 250 rpm, 30 °C por 3 horas. 

Resultado: Não houve superexpressão da proteína sem adição de IPTG e 

com a concentração de 0,1 mM de IPTG houve superexpressão numa quantidade 

similar ao expressado com o uso de 1 mM de IPTG. 

 

 Purificação por cromatografia em coluna de afinidade com Ni2+ 

imobilizado da proteína expressa a 30 e 37 ° C 

Condições de expresão: Meio LB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 °C 

até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 0,1 mmol L-

1 de IPTG, 250 rpm, 30 e 37 °C por 3 horas. 

Resultado: A proteína his-SUMO-PbHSD-his, expressa na forma insolúvel e 

ressolubilizada com SDS, não se ligou a coluna de afinidade, impossibilitando sua 

purificação. 
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 Variação na temperatura de indução 

Condições de expresão: Meio LB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 °C 

até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 0,1 mmol L-

1 de IPTG, 250 rpm, a 16 °C por 24 h, a 18 °C por 20 h e a 20 °C por 20 h. 

Resultado: Superexpressão da proteína his-SUMO-PbHSD-his na forma 

solúvel e insolúvel, com maior expressão na forma solúvel utilizando a temperatura 

de indução de 18 °C. 

 

 Purificação por cromatografia em coluna de afinidade com Ni2+ e Co 

2+ imobilizado da proteína expressa a 18 ° C 

Condições de expresão: Meio LB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 °C 

até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 0,1 mmol L-

1 de IPTG, 250 rpm, a 18 °C por 24 h. 

Resultado: A proteína his-SUMO-PbHSD-his superexpressa na forma solúvel 

se ligou a coluna, não havendo perda da mesma no void da cromatografia. A 

cromatografia com Co2+ imobilizado se mostrou mais eficiente, diminuindo a 

quantidade de impurezas na proteína eluida. 

 

 Expressão com meio auto indutor 

Condições de expresão: Meio auto-indutor, 100 µg mL-1 de canamicina, 

indução com 0,1 mmol L-1 de IPTG, 300 rpm, a 18 °C por 24 h. 

Resultado: Naõ houve superexpressão da proteína his-SUMO-PbHSD-his. 

 

 Expressão com meio SOB 

Condições de expresão: Meio SOB, 30 µg mL-1 de canamicina, 250 rpm e 37 

°C até atingir a DO (entre 0,4 e 0,6 de absorbância à 600 nm), indução com 0,1 

mmol L-1 de IPTG, 250 rpm, a 18 °C por 24 h. 

Resultado: Houve um aumento da expressão da proteína his-SUMO-PbHSD-

his com o uso do meio SOB e verificou-se que uma grande parte da proteína foi 

expressa na forma insolúvel com o uso da temperatura de indução de 18°C. 
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APÊNDICE B – Artigo publicado 
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