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apenas compreendido. Agora é o 

momento de compreender mais, para 
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RESUMO 

Quinases dependentes de ciclinas (CDKs) são enzimas que possuem funções específicas ou 

redundantes no ciclo celular e na transcrição genética, e possuem atividade de serina/treonina 

quinase, a qual é regulada por uma outra proteína denominada ciclina. No genoma humano já foram 

identificadas 21 CDKs, sendo as CDKs 1-6, 11P58, 11P110 e 14-18 reguladoras do ciclo celular, e as 

CDKs 7-10, 12, 13, 19, 20 reguladoras da transcrição. Este trabalho de pesquisa buscou expressar a 

CDK9 no sistema bacteriano de Escherichia coli, purifica-la por cromatografia líquida de alta 

eficiência, estudar a sua estrutura nativa e verificar sua interação com o ATP. Diversos testes de 

expressão da CDK9 na cepa de E. coli BL21(DE3) foram realizados, nos quais as variáveis foram 

temperatura e tempo de indução. Nos experimentos, a CDK9 foi obtida insolúvel; portanto, após a lise 

celular, foram testados métodos de solubilização e de cromatografia (de interação hidrofóbica, de 

afinidade a íon metálico e de exclusão molecular), em várias condições experimentais, para o 

reenovelamento e purificação da proteína de interesse. Após a otimização das etapas de expressão e 

purificação, foram realizados experimentos de caracterização e estabilidade estruturais. O espectro 

de dicroísmo circular (CD) da CDK9, purificada e reenovelada em coluna de afinidade, apresentou 

elementos de estrutura secundária muito próximos aos encontrados na literatura. A desnaturação 

térmica monitorada por CD se mostrou um processo de dois estados (nativo e desenovelado); com a 

temperatura de desnaturação da CDK9 determinada em aproximadamente 65,9°C, na concentração 

de 6 µM. A desnaturação química induzida por ureia, medida por fluorescência, foi também 

caracterizada como um processo de dois estados. O experimento de titulação da proteína com ATP 

mostrou a supressão da fluorescência intrínseca da CDK9 como resultado da interação proteína-

ligante. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a expressão heteróloga da CDK9 em 

E. coli, e os métodos de reenovelamento e purificação, os quais apresentam procedimentos simples e 

não requerem materiais de alto custo, foram eficazes na obtenção da CDK9 nativa em alto 

rendimento, podendo assim, ser aplicados para novos estudos in vitro da CDK9. 

Palavras-chave: Quinase dependente de ciclina 9, CDKs, expressão heteróloga, caracterização 

estrutural 

  



 

ABSTRACT 

Cyclin-dependent kinases (CDKs) are enzymes that have specific or redundant roles in cell cycle and 

gene transcription, and possess serine/threonine kinase activity, which is regulated by another protein 

named cyclin. In human genome, 21 CDKs have already been identified, among which CDKs 1-6, 

11P58, 11P110 and 14-18 are cell cycle regulators, and CDKs 7-10, 12, 13, 19, 20 are transcription 

regulators. This research aimed to express CDK9 in Escherichia coli bacterial system, purify it by high 

performance liquid chromatography, study its native structure and verify its interaction with ATP. 

Several tests were performed to induce CDK9 expression in the E. coli strain BL21(DE3), in which 

temperature and induction time were the variables. CDK9 was obtained insoluble in the experiments; 

therefore several solubilization methods and chromatography techniques (hydrophobic interaction, 

metal affinity and size exclusion), in various experimental conditions, were applied to refold and purify 

the protein of interest after cell lysis. After optimization of the expression and purification steps, 

structural characterization and stability experiments were performed. The circular dichroism spectrum 

of CDK9, purified and refolded by affinity chromatography, presented secondary structure elements 

very close to those found in the literature. Thermal denaturation monitored by CD showed to be a two 

state (native and unfolded) process, with CDK9 melting temperature determined to be approximately 

65,9°C, at concentration of 6 µM. Urea-induced CDK9 denaturation, monitored by fluorescence, was 

also characterized as a two state process. Titration of CDK9 with ATP showed the CDK9 intrinsic 

fluorescence quenching upon protein-ligand interaction. The results obtained in this research proved 

that CDK9 heterologous expression in E. coli, and the refolding/purification methods, which have 

simple procedures and do not require any expensive materials, were effective in obtaining native 

CDK9 in high yields; therefore, they can be applied in new in vitro studies of CDK9. 

Keywords: Cyclin-dependent kinase 9, CDKs, heterologous expression, structural characterization 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Quinases dependentes de ciclinas 

Quinases dependentes de ciclinas (CDKs, do inglês cyclin dependent kinases) 

são serina/treonina quinases, enzimas que transferem um grupo fosfato de 

moléculas como o ATP para resíduos de serina e/ou treonina de seus substratos. 

Diferentemente das demais quinases, as CDKs possuem atividade enzimática 

regulada por uma subunidade ciclina (MALUMBRES, 2014). Após a descoberta do 

primeiro membro da família CDK, a CDK1, em estudos genéticos com leveduras na 

segunda metade da década de 1980, outros membros foram identificados em 

organismos eucariotos (MALUMBRES e BARBACID, 2005). Até o momento foram 

encontrados no genoma humano os genes de 21 CDKs, as quais regulam direta ou 

indiretamente o ciclo celular e/ou a transcrição do DNA (WHITTAKER et al., 2017). 

As CDKs possuem tamanhos variados: há aquelas compostas somente pelo 

domínio quinase (aproximadamente 250 resíduos de aminoácidos), e outras com 

extensões N e C-terminais além do domínio catalítico (com até mais de 1500 

resíduos). A estrutura típica das CDKs é constituída por: um domínio N-terminal 

composto majoritariamente de folhas β, uma sequência rica em glicina (alça G, que 

pode apresentar função inibitória em algumas CDKs, e ativadora em outras 

(ECHALIER, ENDICOTT e NOBLE, 2010)) e uma hélice α principal – a hélice C; um 

domínio C-terminal rico em hélices α, que contém o segmento de ativação com um 

resíduo de treonina fosforilável na alça T; e o sítio ativo situado entre os dois 

domínios (MALUMBRES, 2014). 

Uma mesma CDK pode se ligar a mais de uma ciclina, o que torna possível 

sua regulação dinâmica e concede a habilidade de fosforilar múltiplos substratos. 

Durante o ciclo celular, enquanto os níveis de CDKs são constantes, a maioria das 

ciclinas possuem uma sequência de síntese e degradação, fazendo com que sejam 

expressas somente em determinadas etapas e possibilitando o agrupamento e 

ativação cíclicos dos complexos ciclina-CDK em estágios específicos do ciclo 

(ALBERTS et al., 2017). Geralmente, as ciclinas que atuam na transcrição possuem 

regulação independente do ciclo celular (MALUMBRES, 2014).  

A análise filogenética baseada na similaridade do domínio quinase das 

diferentes CDKs humanas permite a divisão das CDKs em subfamílias que 

participam direta ou indiretamente na regulação do ciclo celular (CDKs 1-6, 11 e 14-
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18) ou da transcrição (CDKs 7-13, 19 e 20). A Figura 1 mostra as relações 

evolucionárias entre as subfamílias de CDKs humanas e as ciclinas que se 

associam a cada CDK.  

Figura 1. Relações evolucionárias entre as subfamílias de CDK humanas determinadas por 
análise filogenética baseada na similaridade dos domínios quinase humanos. Os domínios 
conservados estão destacados por cores (ver legenda). A CDK11 é codificada por dois genes 
separados, CDK11A e CDK11B, os quais codificam, cada um, duas isoformas da proteína, CDK11p58 
(~58 kDa) e CDK11p110 (~110 kDa). As ciclinas associadas a cada CDK também estão indicadas. 

 
Fonte: Adaptado de MALUMBRES (2014) e WHITTAKER et al. (2017). 
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Na presença de sua parceira ciclina, a maioria das CDKs está apenas 

parcialmente ativa. Enquanto as CDKs do ciclo celular necessitam do segmento de 

ativação fosforilado para estarem totalmente ativas, o papel da fosforilação deste 

segmento em CDKs que atuam na transcrição é variável (ECHALIER, ENDICOTT e 

NOBLE, 2010). Nas CDKs que precisam de fosforilação para ativação completa, o 

sítio ativo está parcialmente obstruído pela alça T na ausência da ciclina; com a 

ligação da ciclina, essa alça se desloca do sítio ativo, e a ativação completa do 

complexo CDK/ciclina ocorre, então, apenas quando um aminoácido próximo à 

entrada do sítio ativo da CDK é fosforilado por uma quinase ativadora de CDK (CAK, 

do inglês CDK-activating kinase) (ALBERTS et al., 2017). Um exemplo importante 

das CAKs é a CDK7, que além de participar na transcrição, atua indiretamente nos 

processos celulares ao fosforilar outras CDKs (ECHALIER, ENDICOTT e NOBLE, 

2010). A Figura 2 ilustra o mecanismo de ativação das CDKs pelas CAKs. 

Figura 2. Ativação das CDKs pela fosforilação da alça T por uma quinase ativadora de CDK 
(CAK). A ligação da ciclina com a CDK resulta em uma mudança conformacional na alça T da CDK, a 
qual libera a entrada do sítio ativo, tornando a CDK parcialmente ativa. A fosforilação de um resíduo 
da alça T por uma CAK resulta na ativação completa da CDK. 

 
FONTE: Adaptado de ALBERTS et al. (2017). 
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de 1181 bp. A proteína produto da tradução possui 372 aminoácidos, com massa 

molecular relativa estimada em ~43 kDa, e nela foram encontradas, a partir de sua 

sequência primária, 11 regiões conservadas características do domínio catalítico de 

proteínas quinase e o motivo PITALRE, semelhante a caixa PSTAIRE no domínio N-

terminal, sequência altamente conservada entre as CDKs (GRANA et al., 1994).  

Inicialmente denominada PITALRE, a proteína compartilha entre 41 a 43% de 

identidade, e 61 a 65% de similaridade, com a quinase SGV1 de Saccharomyces 

cerevisiae e as quinases humanas CDC2 (também conhecida como CDK1), CDK2, 

CDK3 e CDK5. Experimentos de imunoprecipitação/reimunoprecipitação permitiram 

encontrar três proteínas associadas a PITALRE, com massas moleculares 

aproximadas de 155, 95 e 80 kDa, porém os pesquisadores não foram capazes de 

determinar a identidade destas proteínas, hoje identificadas como membros da 

família das ciclinas, e nem verificar a ativação da PITALRE por uma delas (GRANA 

et al., 1994). 

Através de experimentos de Northern blot, o transcrito da PITALRE foi 

encontrado em todos os tecidos, mas com maior expressão no fígado e na placenta, 

sugerindo funções específicas da proteína em certos tipos celulares. A localização 

subcelular da proteína foi determinada por fracionamento subcelular seguido por 

Western blot, cujo resultado demonstrou que PITALRE é uma proteína nuclear. Em 

ensaios de atividade enzimática para determinar a função de quinase da proteína, 

imunocomplexos da PITALRE foram capazes de fosforilar a proteína retinoblastoma 

p56RB, a proteína básica de mielina e caseína (GRANA et al., 1994). 

Três anos após a descoberta da PITALRE, pesquisadores da Universidade de 

Iowa, EUA, publicaram sobre a relação da proteína com a menor subunidade do 

fator positivo do alongamento da transcrição b (P-TEFb) de Drosophila (ZHU et al., 

1997). O fator P-TEFb foi primeiramente purificado a partir do fracionamento de 

extratos nucleares de células Kc de Drosophila melanogaster (MARSHALL e PRICE, 

1995), é composto por duas subunidades distintas, e é importante para a entrada da 

RNA polimerase II (RNAP II) em um modo de alongamento produtivo da transcrição, 

atuando na fosforilação do domínio carboxiterminal (CTD) da polimerase 

(MARSHALL et al., 1996). Após comparação da sequência proteica da menor 

subunidade do P-TEFb de Drosophila, obtida após clonagem a partir de um cDNA, 

com outras sequências disponíveis, a proteína foi identificada como pertencente à 

família das quinases dependentes de ciclina, com mais de 40% de identidade com a 
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proteína Cdc2 de Schizosaccharomyces pombe, e revelou alto nível de similaridade 

sequencial com a proteína humana PITALRE (72% de identidade e 83% 

similaridade) (ZHU et al., 1997). Os cientistas então realizaram experimentos de 

imunodepleção da PITALRE em extratos nucleares de células HeLa e verificaram 

que a depleção de PITALRE cessou a atividade do P-TEFb, o que sustentou a 

hipótese desta proteína ser um componente do P-TEFb em células humanas (ZHU 

et al., 1997). 

A subunidade maior do P-TEFb foi identificada como uma ciclina por dois 

grupos independentes. Pesquisadores da Universidade de Iowa determinaram a 

sequência proteica da ciclina do P-TEFb de Drosophila, a qual apresentou alta 

similaridade da sua região aminoterminal com a das ciclinas C e H de Drosophila 

(PENG, MARSHALL e PRICE, 1998). A partir dos resultados obtidos, a nova ciclina 

foi nomeada ciclina T, e a subunidade quinase do P-TEFb, de CDK9, devido a sua 

associação com uma ciclina e similaridade com outras quinases dependentes de 

ciclina (PENG, MARSHALL e PRICE, 1998). Logo em seguida, o mesmo grupo 

apresentou a identificação das ciclinas T1, T2a e T2b do P-TEFb humano, sendo as 

duas últimas isoformas da mesma proteína devido a splicing alternativo (PENG, 

MARSHALL e PRICE, 1998). Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San 

Diego, chegaram a mesma conclusão que o grupo de Iowa após analisarem as 

proteínas envolvidas na interação do P-TEFb humano com a proteína Tat do vírus 

da imunodeficiência humana (HIV, do inglês human immunodeficiency virus) (WEI et 

al., 1998). 

Uma terceira ciclina capaz de se ligar a CDK9 foi determinada pouco tempo 

depois da identificação das ciclinas T: a ciclina K (FU, T. J. et al., 1999). Antes da 

descoberta desta interação, a ciclina K já havia sido classificada como pertencente 

ao grupo II junto com as ciclinas C e H, mas não haviam determinado ainda a CDK 

com a qual ela se ligava (EDWARDS, WONG e ELLEDGE, 1998). Da mesma forma 

que com as ciclinas T, o complexo P-TEFb formado por CDK9/ciclina K age 

fosforilando os mesmos substratos que os complexos CDK9/ciclina T1, ainda que a 

sequência de aminoácidos da caixa ciclina da ciclina K possui penas 29% de 

identidade com a da ciclina T1 (FU, T. J. et al., 1999). A capacidade da CDK9 se 

ligar a mais de uma ciclina possibilita a interação do P-TEFb com proteínas que se 

ligam a diferentes ciclinas, e confere seletividade dos seus substratos in vivo. 
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1.3 Estrutura genômica e molecular da CDK9 

A sequência genômica do mRNA da CDK9 foi primeiramente estudada por 

LIU e RICE (2000), a fim de compreenderem os mecanismos que regulam a 

expressão da CDK9. Três anos depois, a descoberta de uma outra isoforma da 

proteína resultou na publicação do estudo completo da sequência do gene (SHORE 

et al., 2005; SHORE et al., 2003). A existência de duas isoformas da CDK9 é devido 

a presença de dois promotores diferentes no gene: o mRNA da CDK942 (massa 

molecular de 42 kDa) é transcrito a partir de um promotor rico em G/C 

(guanina/citosina), sem a caixa TATA, enquanto o da CDK955 (massa molecular de 

55 kDa) é transcrito a partir de um promotor TATA (SHORE et al., 2003). O ponto de 

início da transcrição da CDK942 está situado a 79 bp acima do códon de iniciação 

ATG, enquanto o da CDK955 está aproximadamente 500 bp acima do ponto de início 

da transcrição da CDK942 (SHORE et al., 2005; SHORE et al., 2003). 

A Figura 3 apresenta um esquema do gene da CDK9: são 7 sequências 

codificantes (éxons) separados por 6 sequências não-codificantes (íntrons); o 

primeiro éxon contém 92 pares de base na expressão da isoforma menor, e 351 

pares adicionais (443 no total) na expressão da isoforma maior (SHORE et al., 2005; 

SHORE et al., 2003). 

Figura 3. Estrutura do gene da CDK9. Em caixas laranjas, as sete sequências codificantes (éxons) 
da proteína; em caixa marrom estão os 351 nucleotídeos adicionais do éxon 1 da isoforma CDK955; 
os éxons são separados por seis sequências não-codificantes (íntrons). As setas verdes representam 
o início da transcrição para o mRNA da CDK955 e o da CDK942. 

 

FONTE: Adaptado de LIU e RICE (2000); SHORE et al. (2005); SHORE et al. (2003). 
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e de ratos: a CDK942 possui maior expressão do que a CDK955 no baço e no 

testículo, enquanto a CDK955 prevalece nos pulmões, fígado e cérebro. Estas 

diferenças indicam a regulação diferencial dos níveis relativos das duas isoformas 

de acordo com o tipo especifico de célula (ROMANO e GIORDANO, 2008; SHORE 

et al., 2005; SHORE et al., 2003). 

A estrutura molecular da CDK9 humana foi revelada após a obtenção e 

análise cristalográfica do seu complexo com a ciclina T1, apenas 14 anos depois da 

descoberta de PITALRE (BAUMLI et al., 2008). A estrutura da CDK9 possui um 

enovelamento típico de quinase, com um domínio N-terminal (resíduos 16-108) 

composto principalmente de folhas β e apenas uma hélice α, e um domínio C-

terminal (resíduos 109-330) constituído majoritariamente de hélices α. Em relação 

aos 117 aminoácidos N-terminais extras da CDK955, essa extensão de 13 kDa 

contém uma região rica em prolina e uma região rica em glicina, mas não apresenta 

similaridade significativa com nenhum motivo conhecido (SHORE et al., 2003). 

Existem seis motivos funcionais presentes em sua estrutura (HANKS e 

HUNTER, 1995; PAPARIDIS, DURVALE e CANDURI, 2017): 

i. a alça G (resíduos 26-33), inserida entre as fitas β1 e β2 e com motivo 

consenso entre as quinases, Gly-X-Gly-X-X-Gly-X-Val, que age como um 

gancho flexível cobrindo e ancorando os fosfatos não-transferíveis do ATP; 

ii. a hélice αC (resíduos 61-72), a qual contém a maioria dos resíduos que 

interagem com a ciclina; 

iii. uma dobradiça (resíduos 104-109) que conecta os domínios N e C terminais, 

e possui resíduos que formam ligações de hidrogênio especificas com a 

adenina (Asp104 e Cys106) e com o anel ribose do ATP, e resíduos de 

cadeia apolar que contribuem para o bolsão hidrofóbico que acomoda o anel 

purina da adenina no sítio de ligação; 

iv. a alça catalítica (resíduos 147-154), que contém os resíduos diretamente 

responsáveis pela reação de transferência de fosfato - Asp149, Lys151 e 

Thr191; 

v. o motivo de coordenação ao cátion Mg2+ (resíduos 167-169), que contém o 

tripleto DFG altamente conservado em quinases, cujo resíduo de aspartato 

participa na coordenação do Mg2+ juntamente com os fosfatos β e γ do ATP, 

posicionando o fosfato γ para a reação; 
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vi. o segmento de ativação, ou alça T (resíduos 174-196), que deve sofrer 

mudanças conformacionais após fosforilação do resíduo de treonina Thr186 e 

ativação da atividade catalítica da enzima – hipótese ainda não comprovada 

devido a falta de estrutura cristalográfica da CDK9 na sua forma não-

fosforilada, mas deduzida pela comparação com outras CDKs já bem 

caracterizadas. 

A Figura 4 mostra a estrutura cristalográfica da CDK9 em complexo com o 

análogo de ATP AMPPNP (adenilil imidodifosfato), obtida por BAUMLI et al. (2008), 

com destaque para os motivos funcionais da CDK9.  

Figura 4. Estrutura cristalográfica da CDK9 em complexo com AMPPNP, um análogo de ATP 
(PDB 3BLQ). A estrutura da proteína foi obtida na sua forma ativa, em associação com a ciclina T1 
(omitida para melhor visualização da CDK9), e apresenta apenas os primeiros 330 resíduos de 
aminoácidos dos 372 totais. A) Representação em cores dos elementos de estrutura secundária dos 
domínios N e C terminais, construída com o PyMOL. B) Destaque dos motivos funcionais presentes 
na estrutura da CDK9. 

 
FONTE: Adaptado de BAUMLI et al. (2008); PAPARIDIS, DURVALE e CANDURI (2017). 
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O mecanismo reacional com o qual a CDK9 catalisa a transferência do fosfato 

γ do ATP para resíduos de serina/treonina de seus substratos depende da tríade 

catalítica de resíduos Asp/Lys/Thr presente na alça catalítica da enzima, localizada 

no domínio N-terminal e próxima ao sítio catalítico. Asp149, Lys151 e Thr191 

formam uma rede de ligações de hidrogênio, dando suporte ao oxigênio da hidroxila 

no substrato serina e posicionando-o corretamente em direção ao grupo fosfato a 

ser transferido; enquanto o íon Mg2+ se coordena ao resíduo Asp167 do motivo DFG 

para posicionar o fosfato γ. Dada a similaridade da conformação do segmento de 

ativação das formas ativas dos complexos CDK2/ciclina A e CDK9/ciclina T1, pode-

se inferir que a transferência do fosfato ocorre de maneira concertada, assim como 

para a catálise da CDK2 (BAUMLI et al., 2008; SMITH et al., 2011). Semelhante a 

uma base na reação de substituição do tipo SN2, a carboxila do resíduo Asp149 da 

CDK9 ataca o resíduo serina do substrato polipeptídico, que, por sua vez, é capaz 

de atacar nucleofilicamente o fósforo do fosfato γ do ATP e deslocar a molécula de 

ADP após a ligação com o fósforo. A Figura 5 apresenta o mecanismo simplificado 

da reação catalisada pela CDK9 em um resíduo de serina do substrato. 

Figura 5. Mecanismo simplificado da reação de transferência do fosfato γ do ATP para um 
resíduo de serina do substrato, catalisada pela CDK9. Somente os resíduos da enzima e do 
substrato que participam da catálise são mostrados na figura. Em azul, os resíduos catalíticos da 
CDK9; em roxo a serina do substrato polipeptídico; em verde, a estrutura do ATP; em vermelho 
escuro, o cátion magnésio(II); as setas vermelhas representam o fluxo de elétrons da reação. 

 
FONTE: Adaptado de SMITH et al. (2011) e SANTOS (2015). 
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Ser353, Thr354, Ser357, Thr362 e Thr363 (BAUMLI et al., 2008; CHEN, YANG e 

ZHOU, 2004; GARBER et al., 2000; ZHOU et al., 2009). Destes, o resíduo Ser90 foi 

identificado como alvo da CDK2, e Ser347 foi fosforilado in vitro pela proteína 

quinase A (PKA), o que sugere a possibilidade do mesmo ocorrer in vivo, dada as 

semelhanças deste segmento com o de outros substratos da PKA (BREUER et al., 

2012; GARBER et al., 2000). Em experimentos nos quais o complexo P-TEFb foi 

incubado com ATP, foi confirmado que a CDK9 é capaz de sofrer autofosforilação 

nos demais resíduos citados, e esse processo ocorre de maneira intramolecular: um 

mutante inativo do P-TEFb, incapaz de ligar Mg2+, permanece totalmente 

desfosforilado mesmo após adição de moléculas ativas do complexo (BAUMLI et al., 

2008). A acetilação dos resíduos Lys44 e Lys48 pelas proteínas GCN5 e P/CAF 

(membros da família GNAT de histonas acetiltransferases) resulta na inibição da 

atividade enzimática da CDK9, através da redução da afinidade do ATP pela 

enzima, dado que a Lys48, assim como a Lys33 na CDK2, poderia auxiliar na 

orientação do ATP bem como na ligação do Mg2+ no sítio catalítico (SABO et al., 

2008). 

A correlação entre a estrutura secundária da CDK9 e sua sequência primária, 

bem como os principais resíduos a sofrer fosforilação/acetilação, estão 

representados na Figura 6. 
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Figura 6. Sequência primária da CDK9 e a correlação com elementos de estrutura secundária. 
Os motivos funcionais e os sítios de fosforilação e acetilação estão destacados. 

 

FONTE: Adaptado de BAUMLI et al. (2008); PAPARIDIS, DURVALE e CANDURI (2017). 
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Califórnia, em Berkeley, identificaram as chaperonas moleculares Hsp70 e Hsp90 

dentre as proteínas associadas à CDK9. Esta descoberta levou os cientistas a 

determinar a via de estabilização/enovelamento da CDK9 e a montagem do 

complexo P-TEFb dependente de chaperona (Figura 7): a CDK9 recém-sintetizada é 

estabilizada e tem seu enovelamento correto inicialmente mediado pela Hsp70; em 

um dado momento, a Hsp70 transfere a proteína para o complexo Hsp90/Cdc37, o 

qual completa e mantém o enovelamento da CDK9 até que ela possa rapidamente 

se ligar a ciclina no estágio final da via. As moléculas de CDK9 que se desprendem 

das chaperonas durante a via, assim como as que estão desprotegidas após a 

tradução, são rapidamente encaminhadas para a degradação (O'KEEFFE et al., 

2000). 

Figura 7. Via do enovelamento da CDK9 pelas chaperonas Hsp70 e Hsp90/Cdc37. 

 
FONTE: Adaptado de O’Keefee et al., 2000. 
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novas bases na fita de RNA. Por fim, na etapa de terminação, a RNA polimerase 

libera a nova molécula de RNA completa no códon de parada da transcrição, e se 

dissocia do molde de DNA, estando assim, livre para começar outro processo de 

transcrição (LODISH et al., 2016; CRAMER, 2019). 

A transcrição do DNA possui os mesmos princípios fundamentais em 

procariotos e eucariotos, porém em organismos eucarióticos esse processo 

apresenta sequências de controle mais complexas e múltiplas RNA polimerases. O 

núcleo de eucariotos possuem três tipos de RNA polimerases: a RNA polimerase I 

(RNAP I), que sintetiza os RNAs ribossômicos (rRNA); a RNA polimerase II (RNAP 

II), que sintetiza os precursores de RNAs mensageiros (mRNA) e a RNA polimerase 

III (RNAP III), que produz os precursores de 5S rRNA, os RNAs transportadores 

(tRNA), e vários outros RNAs nucleares e citosólicos menores (VOET, VOET e 

PRATT, 2016). Em organismos multicelulares, a complexidade do controle da 

transcrição permite um maior controle da expressão dos genes, o que, por fim, 

garante a geração e manutenção dos inúmeros tipos de células do organismo 

através da execução perfeita do programa genético contido no seu DNA e das 

mudanças corretas na expressão gênica como resposta a mudanças ambientais 

(LODISH et al., 2016). 

A RNA polimerase II é a atuante na expressão gênica (decodificação da 

informação do DNA em proteína), e os mecanismos que regulam as etapas de 

transcrição nas quais atua tem sido extensivamente estudados (LODISH et al., 2016; 

CRAMER, 2019). Um destes mecanismos ocorre no domínio C-terminal (CTD, do 

inglês C-terminal domain) da maior subunidade da RNAP II. Em mamíferos, o CTD 

possui diversas repetições de consenso PTSPSYS, altamente conservados, cujos 

resíduos de serina podem sofrer fosforilação reversível. O início da transcrição pela 

RNAP II só acontece quando o CTD está desfosforilado, enquanto o alongamento 

começa somente após o CTD ter sido fosforilado. O CTD altamente fosforilado 

fornece sítios de ligação para vários fatores de transcrição e, devido as repulsões 

carga-carga entre grupos fosfato próximos, é deslocado para longe da porção 

globular da enzima (VOET, VOET e PRATT, 2016).  

A CDK9, em complexo com sua parceira ciclina, constitui um dos fatores de 

transcrição que atuam fosforilando o CTD da RNAP II, o fator positivo do 

alongamento da transcrição b (P-TEFb). A atividade enzimática da CDK9 acontece 

em um momento logo após o início da transcrição no qual a RNAP II está em um 
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impasse: entrar em um processo de alongamento abortivo – onde a síntese do 

transcrito é interrompida após a adição de poucas dezenas de nucleotídeos, ou em 

um alongamento produtivo, no qual a síntese continua até que o transcrito completo 

é obtido (MARSHALL e PRICE, 1992). 

Dois fatores negativos do alongamento, o fator de indução da sensibilidade a 

DRB (5,6-dicloro-1-β-D-ribofuranosilbenzimidazol) (DSIF, do inglês DRB-sensitivity 

inducing factor) e o fator negativo do alongamento (NELF, do inglês negative 

elongation factor) cooperativamente reprimem a ação da RNAP II, encaminhando-a 

para o alongamento abortivo. Tais fatores negativos se ligam à forma hipofosforilada 

da polimerase, inibem a velocidade do alongamento e aumentam a duração do 

tempo em que a RNAP II permanece em sítios de pausa (RENNER et al., 2001; 

WADA et al., 1998). O alongamento produtivo é então alcançado pela ação 

concomitante do complexo P-TEFb no CTD da RNAP II e nos fatores negativos 

NELF e DSIF. O P-TEFb, sendo um fator positivo, prepara a RNAP II para recrutar 

fatores de alongamento e processamento do DNA ao fosforilar o CTD, e a 

fosforilação dos fatores NELF e DISF faz com que o primeiro se dissocie da RNAP 

II, e o segundo seja convertido de um fator negativo para um positivo (FUJINAGA et 

al., 2004; KIM e SHARP, 2001). 

O CTD da RNAP II humana possui 52 repetições da sequência consenso 

Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7, que apresentam algumas poucas variações 

na região C-terminal. Inicialmente foi atribuído as CDKs 7, do TFIIH, e 8, do 

complexo mediador, a fosforilação de Ser5 na fase de iniciação da transcrição, e a 

fosforilação de Ser2 pela CDK9 do P-TEFb no ínicio da fase de alongamento 

(EGLOFF e MURPHY, 2008; PETERLIN e PRICE, 2006; ZHOU et al., 2000). 

Entretanto, um estudo mais recente verificou os seguintes aspectos da atuação da 

CDK9 na transcrição: i) o substrato preferido pela CDK9 é o CTD fosforilado 

previamente na posição Ser7 pela CDK7; ii) a reação catalisada pela CDK9 não 

ocorre se o CTD é pré-fosforilado nas posições Ser5 e Ser2; iii) apesar da CDK9 ser 

capaz de fosforilar tanto Ser5 quanto Ser2, a transferência do fosfato γ do ATP 

ocorre majoritariamente para a Ser5; iv) a CDK9 atua em Ser2 com uma frequência 

bem menor; v) a CDK9 é incapaz de promover fosforilações duplas Ser2/Ser5 

(CZUDNOCHOWSKI, BOSKEN e GEYER, 2012). A Figura 8 apresenta de maneira 

simplificada como a CDK9 atua na transcrição da RNA polimerase II. 
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Figura 8. Função do P-TEFb no controle da transcrição da RNA polimerase II. 1) Após a ativação 
do complexo pré-iniciação e o início da síntese do mRNA transcrito, ocorre a transição da etapa de 
iniciação para a de alongamento: a CDK7, quinase do fator de transcrição IIH, fosforila o CTD da 
RNAP II; a RNAP II se dissocia dos fatores de iniciação; a CDK9 do P-TEFb é ativada; e fatores 
negativos do alongamento podem se ligar a RNAP II, causando a inibição da transcrição. 2) A CDK9 
na sua forma ativa, fosforila o CTD hipofosforilado da RNAP II e os fatores negativos NELF e DSIF; 
NELF se dissocia da polimerase e DSIF torna-se um fator positivo. 

 
FONTE: Adaptado de LODISH et al. (2016). 
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como um inibidor competitivo frente ao ATP; porém, na presença da CDK9 com o C-

terminal deletado, o ADP age como inibidor competitivo de ambos os substratos. 

Tais resultados levaram a estudos da cinética da fosforilação do CTD pela CDK9, os 

quais sugeriram que a cauda C-terminal da CDK9 atua para que o primeiro substrato 

a se ligar à enzima seja o ATP, seguido pelo CTD, e que após a transferência do 

fosfato γ, o CTD fosforilado seja liberado antes do ADP (BAUMLI et al., 2012). 

O modelo proposto para o ciclo catalítico da CDK9 é composto de quatro 

etapas (Figura 9): i) a apoenzima CDK9 possui uma cauda flexível na extremidade 

C-terminal, que, ao se ligar ao ATP (primeiro substrato), adota uma conformação 

ordenada, cobrindo parcialmente o sítio de ligação ao ATP para que o substrato não 

seja deslocado; ii) o CTD da RNAP II (segundo substrato) se liga ao complexo 

CDK9/ATP para formar um complexo ternário apto para a reação de transferência; 

iii) após a fosforilação, o CTD fosforilado é liberado; iv) com a saída do CTD, o ADP 

é liberado e a enzima volta ao estado inicial apo com a cauda C-terminal flexível, 

estando livre para recomeçar o ciclo (BAUMLI et al., 2012). 

Figura 9. Ciclo catalítico da CDK9 na fosforilação do CTD da RNA polimerase II. 

 
FONTE: Adaptado de BAUMLI et al. (2012). 
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metade se associa com o 7SK snRNA em um complexo de alta massa molecular 

(ZHOU et al., 2009). 

A interação do P-TEFb com o 7SK snRNA e a proteína HEXIM1 resulta na 

inibição da atividade catalítica da CDK9. O 7SK snRNA sozinho é capaz de se ligar 

ao P-TEFb, mas precisa da proteína HEXIM1 (ou HEXIM2) para inativar a CDK9. As 

proteínas HEXIM1 e HEXIM2, na forma de um homo ou heterodímero, se ligam a 

uma molécula de 7SK snRNA, formando um complexo denominado 7SK snRNP 

(7SK small nuclear ribonucleic acid particle), capaz de sequestrar e inibir duas 

moléculas de P-TEFb ativas (fosforiladas em Thr186) (BLAZEK et al., 2005; LI et al., 

2005). O complexo 7SK snRNP possui também outras duas proteínas que interagem 

com o 7SK snRNA: a proteína MEPCE (7SK snRNA methylphosphate capping 

enzyme), que metila o fosfato γ do primeiro nucleotídeo 5’ do RNA; e a proteína 

LARP7 (La-related protein 7), que estabiliza a molécula de RNA ao se ligar e 

proteger a cauda 3’-UUUU-OH da degradação por exonucleases (HE, N. et al., 

2008; JERONIMO et al., 2007). 

A ligação do P-TEFb e da HEXIM1 leva o 7SK snRNP a assumir uma 

conformação aberta, na qual a extremidade 5’ forma uma estrutura do tipo haste-

alça estendida, com o motivo 7SK padrão, que permite a interação P-TEFb/HEXIM1, 

e consequentemente, a inibição do P-TEFb. Quando o P-TEFb se dissocia, a 

proteína HEXIM1 é também deslocada do complexo, a MEPCE e a LARP7 

permanecem associadas ao RNA, e o 7SK snRNA retorna à sua conformação 

fechada (com a extremidade 5’ do 7SK próxima à 3’), estabilizada por hnRNPs 

(ribonucleoproteínas heterogêneas) (BROGIE e PRICE, 2017; DIRIBARNE e 

BENSAUDE, 2009; KRUEGER et al., 2008). A dissociação do P-TEFb deste 

complexo inibidor 7SK snRNP ocorre sob situações de estresse – como na presença 

de actinomicina D, DRB e luz ultravioleta, ou em resposta a sinais celulares 

(NGUYEN et al., 2001; YANG et al., 2001). 

A proteína Brd4, por sua vez, atua recrutando o complexo P-TEFb para os 

promotores de diversos genes a fim de estimular a transcrição. Diversos estudos 

demonstraram que a Brd4 se liga ao P-TEFb no qual a CDK9 está fosforilada nos 

resíduos Thr186 e Ser175 e acetilada em Lys44 ou Lys48 (FU, J. et al., 2007; 

MBONYE et al., 2013); a pSer175 favorece a interação do P-TEFb com a Brd4 ao 

mesmo tempo que a previne com o complexo 7SK snRNP (MBONYE et al., 2013). 

Portanto, a Brd4 forma um complexo com o P-TEFb inativo antes de se ligar a outras 
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proteínas para a formação do complexo de pré-iniciação (PIC, preinitiation complex) 

da transcrição. Além da fosforilação em Ser175 na CDK9, a acetilação da Lys386 da 

ciclina T1 e a fosforilação da Ser158 da HEXIM1 também contribuem para a 

dissociação do P-TEFb do complexo 7SK RNP e a associação com a Brd4 (BROGIE 

e PRICE, 2017). A Figura 10 mostra o ciclo de ativação e inativação do P-TEFb 

envolvendo as proteínas do 7SK RNP e a Brd4. 

Figura 10. Associação do P-TEFb com as proteínas do complexo 7SK snRNP e a proteína Brd4. 
Após o enovelamento correto da CDK9 e a ligação com a ciclina T1, o P-TEFb segue dois destinos: a 
interação com a proteína Brd4, que recruta o P-TEFb para a transcrição gênica, e a interação com o 
complexo 7SK RNP, que resulta na inativação do P-TEFb. O primeiro destino é favorecido por 
fosforilação da CDK9 nos resíduos S175, T186, e acetilação em K44/48 da CDK9 e K386 da ciclina 
T1. A ligação de duas moléculas de P-TEFb e duas da HEXIM1 no 7SK RNA, leva a uma alteração 
conformacional do RNA da estrutura fechada para a aberta. 

 
FONTE: Adaptado de BROGIE e PRICE (2017) e MBONYE et al. (2013). 
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Ainda antes da formação do PIC, a CDK9, do complexo P-TEFb/Brd4, é 

fosforilada pela CDK2 na posição Ser90 (BREUER et al., 2012), e inativada em 

Thr186 pela fosfatase PPM1A ou por PP1 (AMMOSOVA et al., 2011; WANG et al., 

2008). Após a formação do PIC, a CDK9 permanece inibida em Thr186 pelo fator 

TFIIH (ZHOU et al., 2001), que impede a autofosforilação deste resíduo, e por uma 

autofosforilação inibitória em Thr29, induzida pela Brd4 (ZHOU et al., 2009). Uma 

vez que a inibição da CDK9 é revertida com a saída dos fatores inibitórios, a 

ativação do P-TEFb ocorre somente no complexo de alongamento, com a 

autofosforilação em Thr186 pela CDK9 e desfosforilação em Ser175 pelo complexo 

PP1/PIP2 (AMMOSOVA et al., 2011). Estes mecanismos de regulação ocorrem a 

fim de impedir a ação prematura da CDK9 durante as primeiras etapas da 

transcrição. 

 

1.5 CDK9 e o ciclo celular 

A comprovação de que os níveis de expressão da CDK9 e da ciclina T1, bem 

como a atividade do P-TEFb, não se alteram durante o ciclo celular descartou por 

alguns anos a possibilidade da CDK9 também participar da regulação do ciclo 

(GARRIGA et al., 2003). Entretanto, essa possibilidade voltou a ser considerada 

após a descoberta da interação do P-TEFb com a proteína Brd4. Com esta questão 

novamente levantada, pesquisadores da Universidade da Califórnia – Berkeley 

realizaram experimentos a fim de relacionar as duas principais funções da Brd4: sua 

interação com histonas acetiladas, a qual persiste mesmo durante a mitose, quando 

a cromatina está altamente condensada e a transcrição está interrompida; e a 

interação com o P-TEFb para estimular a transcrição (YANG, HE e ZHOU, 2008). Os 

resultados demonstraram que a interação P-TEFb/Brd4 aumenta drasticamente em 

células progredindo do final da mitose para o início da fase G1, ainda que o nível de 

P-TEFb se mantém constante no ciclo celular, indicando que o recrutamento do P-

TEFb para os cromossomos dependente da Brd4 permite o P-TEFb estimular a 

transcrição dos genes essenciais para a progressão celular em G1 (YANG, HE e 

ZHOU, 2008). 

O P-TEFb, deslocado dos cromossomos para o citoplasma durante a prófase, 

metáfase e início da anáfase, é abruptamente recrutado pela Brd4 e se reassocia 

aos cromossomos antes da remontagem do envelope e da lâmina nucleares, 
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enquanto outros fatores da transcrição entram no núcleo filha apenas após a 

formação do envelope e da lâmina. Isto sugere que seu recrutamento antecipado 

para a cromatina pode ajudar na marcação de genes cujo ciclo de transcrição não 

pode entrar em alongamento abortivo, e a expressão deve ser preservada ativa 

durante a divisão celular. Apesar da dependência da Brd4, este recrutamento não é 

garantido apenas pela presença da Brd4, e os resultados preliminares da pesquisa 

indicaram que outros fatores, bem como modificações pós-traducionais na Brd4 e/ou 

P-TEFb, podem estar também envolvidos no controle deste processo (YANG, HE e 

ZHOU, 2008). 

 

1.6 Relação da CDK9 com o desenvolvimento de diversas doenças 

Devido à importante participação das CDKs na regulação dos processos do 

ciclo celular e da transcrição, estas enzimas tem sido objetos de pesquisa como 

potenciais alvos de inibição no combate ao câncer. A divisão e crescimento celular 

incontrolado de tumores cancerígenos frequentemente são resultados de mutações 

nos genes envolvidos na progressão do ciclo celular (CANAVESE, SANTO e RAJE, 

2012). Estudos de sequenciamento do genoma cancerígeno também têm revelado 

recorrentes mutações somáticas em células tumorais, as quais afetam praticamente 

todo DNA, RNA e componente proteico do controle transcricional normal 

(BRADNER, HNISZ e YOUNG, 2017). 

Um exemplo da relação da CDK9 com o surgimento de câncer é sua 

interação com o gene supressor de tumor p53. Este gene codifica uma fosfoproteína 

nuclear que participa no controle da proliferação celular, reparo de danos no DNA e 

apoptose. O gene p53 é ativado diretamente pelo complexo P-TEFb em resposta a 

qualquer anormalidade genética que é detectada durante o ciclo celular, e a proteína 

p53 induz a parada do ciclo celular e/ou apoptose pela transativação de seus genes 

alvo. Portanto, a ausência, ou mesmo a diminuição da expressão da CDK9, resulta 

na redução da atividade da proteína p53, o que consequentemente permite a 

progressão do ciclo celular ainda que sinais de parada para reparo do DNA sejam 

emitidos (FRANCO et al., 2018; OZAKI e NAKAGAWARA, 2011). 

Diversas pesquisas que foram capazes de relacionar a CDK9 e o 

desenvolvimento dos vários tipos de câncer e outras doenças, in vivo e/ou in vitro, 
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estão listadas na revisão de FRANCO et al. (2018). A Tabela 1 apresenta os 

cânceres e doenças que tem o envolvimento da CDK9 no seu desenvolvimento. 

Tabela 1. Tipos de câncer e outras doenças ligadas a CDK9. 

Sistema afetado Tipo de câncer 

Sistema nervoso central Neuroblastoma, tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) 

Hematológico Leucemias: linfótica crônica (CLL), mielogênica aguda (AML), linfoblástica 

aguda (ALL); 

Linfomas: de células do manto (MCL)●, difuso de grande células B 

(DLBCL), anasplásico de grandes células (ALCL)●, de Burkitt, de células T 

periféricas (PTCL), de Hodgkin; 

Mieloma múltiplo (MM). 

Fígado Carcinoma hepatocelular (HCC) 

Músculo Rabdomiossarcoma (RMS)● 

Mama Adenocarcinoma de mama: Câncer de mama receptor de estrogênio 

positivo (BAC-ER+ve); Câncer de mama triplo negativo (TNBC) 

Sistema reprodutivo 

masculino 

Câncer de próstata (PC) 

Sistema reprodutivo 

feminino 

Lesões cervicais pré-invasivas no carcinoma espinocelular de pele; câncer 

de ovário 

Cólon Adenocarcinoma de cólon 

Pulmão Adenocarcinoma de pulmão; câncer de pulmão de células não-pequenas 

(NSCLC)● 

Pancreas Adenocarcinoma do duto pancreático; câncer pancreático metastático 

Pele Melanoma!  

Peritônio Câncer primário de peritônio (PPC) 

Outros Carcinoma NUT da linha média★ , sarcoma de Kaposi, carcinoma de 

nasofaringe! , carcinoma humano de células escamosas de cabeça e 

pescoço (HNSCC), câncer adrenocortical (ACC) 

 Outras patologias 

Sistema cardiovascular Hipertrofia cardíaca, cardiomiopatia dilatada, aterosclerose 

Músculo esquelético Atrofia muscular 

Tecido adiposo Obesidade (em ratos) 

● Estudos in vitro com inibidores de CDK9  

! Estudos in vivo com inibidores de CDK9 

FONTE: Adaptado de FRANCO et al. (2018) 

Da mesma forma que as células eucarióticas, genomas virais utilizam o 

mecanismo de transcrição da RNAP II do organismo hospedeiro para expressar 

seus genes. A transcrição do genoma do vírus da imunodeficiência humana (HIV-1) 
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requer o recrutamento do complexo P-TEFb pela proteína Tat do HIV, e este sistema 

já foi utilizado diversas vezes para estudar o papel da CDK9 na transcrição pela 

RNAP II. Além do HIV, a ação do P-TEFb também está relacionada com o 

desenvolvimento dos seguintes tipos de vírus: citomegalovírus, influenza A, vírus da 

dengue, vírus Epstein-Barr, adenovírus, herpes simplex, vírus linfotrópico da célula T 

humana (HTLV-1), e herpesvirus associado ao Sarcoma de Kaposi 

(ZABOROWSKA, ISA e MURPHY, 2016). 

 

1.7 Justificativa e objetivos gerais 

Apesar de muito já ter sido revelado sobre a atuação da CDK9 no processo 

de transcrição e sua importância como alvo de inibidores para o tratamento de 

cânceres e viroses, ainda é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas para 

que seja completamente compreendido o envolvimento do P-TEFb (CDK9/ciclina) 

com estas doenças. Em estudos já publicados, a CDK9 foi expressa fusionada a 

proteína GST (glutathione S-transferase) ou a MPB (maltose binding protein), em 

células de Escherichia coli (GRANA et al., 1994), e também complexada à ciclina T 

quando expressas em células de inseto da espécie Spodoptera frugiperda (Sf9, 

Sf21) coinfectadas com baculovirus (BAUMLI et al., 2008; HOLE et al., 2013). 

Apesar das dificuldades encontradas na expressão de enzimas humanas 

biologicamente ativas em sistemas bacterianos, o grupo de pesquisa possui ótimos 

resultados preliminares (LEOPOLDINO et al., 2006; SANTOS, 2015). O estudo 

publicado por LEOPOLDINO et al. (2006), com participação da professora Dra. 

Fernanda Canduri, foi o primeiro a descrever a expressão e purificação da CDK9 

solúvel, sem fusão a outras proteínas, a partir de células de E. coli BL21(DE3)pLys. 

A proteína solúvel, expressa com indução por IPTG utilizando o vetor pET23a(+), foi 

purificada em duas etapas cromatográficas (troca iônica e afinidade ao ATP), e 

então caracterizada por espectroscopia de dicroísmo circular, sendo o rendimento 

final médio 20 mg de proteína por litro de meio de cultura. 

Partindo deste primeiro estudo, SANTOS (2015) realizou diversos testes a fim 

de ter resultados semelhantes ao de LEOPOLDINO et al. (2006) na obtenção da 

proteína, e prosseguir com as pesquisas relacionadas a CDK9. Entretanto, utilizando 

ambos DNA recombinantes, pET23a∷HsCDK9 (construção) e pET28a∷HsCDK9 

(Epoch Life Sciences) em diferentes cepas de E. coli, não foi possível reproduzir o 
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protocolo de LEOPOLDINO et al. (2006), e a proteína foi expressa majoritariamente 

insolúvel em corpos de inclusão. 

A alternativa encontrada por SANTOS (2015) foi solubilizar os corpos de 

inclusão em tampão contendo 8M ureia e 0,5% SDS, para então purificar a CDK9 

por cromatografia de afinidade a níquel, com gradiente negativo de ureia. O 

reenovelamento da CDK9 purificada foi testado por incubação da solução de 

proteína contendo 0,5% SDS após a adição do co-solvente anfipático 2-metil-2,4-

pentanodiol (MPD), durante 24h em temperatura ambiente. O rendimento de 

proteína reenovelada obtido por SANTOS (2015), entretanto, foi cerca de 25 vezes 

menor que o de LEOPOLDINO et al. (2006). 

Com o intuito de realizar outros estudos de caracterização além do realizado 

por LEOPOLDINO et al. (2006), este projeto propôs a obtenção da CDK9 a partir de 

Escherichia coli, sem fusão a outras proteínas, envolvendo métodos simples, de 

baixo custo, alto nível de expressão e fácil purificação. 

 

1.8 Objetivos específicos  

• Expressar a quinase dependente de ciclina 9 humana (CDK9) em E. coli; 

• Purificar a CDK9 por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); 

• Determinar os elementos de estrutura secundária da CDK9 por 

espectroscopia de dicroísmo circular (CD); 

• Estudar a desnaturação térmica da CDK9 por CD; 

• Estudar a desnaturação da CDK9 induzida por ureia por espectroscopia de 

fluorescência. 

• Verificar a interação da CDK9 com o ATP por espectroscopia de 

fluorescência. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Expressão e purificação da CDK9 no sistema bacteriano de E. coli 

2.1.1 Transformação das cepas de propagação 

O DNA recombinante pET28a::HsCDK9 (Epoch Life Sciences), contendo a 

sequência codificante da CDK942 humana depositada no National Center for 

Biotechnology Information (NCBI, código NM_001261.4), inserida entre os sítios de 

restrição BamHI e EcoRI do vetor, foi utilizado para transformar as cepas de 

propagação. Os procedimentos de preparação e transformação de células 

competentes foram idênticos aos que são descritos a seguir para as cepas de 

expressão. Colônias isoladas na placa de ágar foram selecionadas para inocular 

culturas em meio líquido. O recombinante pET28a∷CDK9 clonado foi isolado a partir 

dos inóculos, empregando o kit de extração de DNA plasmidial GeneJetTM Plasmid 

Miniprep (Fermentas). Para confirmar a presença do DNA recombinante após a 

extração das células, uma amostra do plasmídeo purificado foi enviada para 

sequenciamento, o qual foi realizado no sequenciador 310 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems), do laboratório do grupo de Biofísica Molecular “Sérgio Mascarenhas” 

do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), utilizando o método de Sanger 

automatizado. 

2.1.2 Transformação das cepas de expressão 

Amostras de células competentes para transformação bacteriana foram 

preparadas pelo método de MgCl2-CaCl2 adaptado do de SAMBROOK e RUSSELL 

(2001), no qual as células são preparadas em solução gelada de 80 mM de MgCl2 e 

20 mM de CaCl2 e congeladas em solução 0,1 M de CaCl2 e 20% glicerol a -80°C. 

Para os experimentos de transformação, cada amostra contendo 100 µL de 

células competentes recém descongeladas receberam aproximadamente 100 ng de 

DNA plasmidial. A mistura foi mantida em gelo por 30 minutos e em seguida sofreu 

choque térmico a 42°C por 2 min. Após o choque térmico, 400 µL de meio LB líquido 

foram adicionados, e a suspensão foi então mantida a 37 °C e agitação constante de 

200 rpm no shaker por 1 h. A suspensão de células foi centrifugada por 1 min a 5000 

rpm e em seguida o excesso de meio foi descartado. As células, ressuspendidas no 

meio restante, foi aplicada em placa de Petri contendo meio LB-ágar e 30 µg/mL de 
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antibiótico canamicina. A placa foi mantida a 37°C, durante a noite na estufa para o 

crescimento das colônias. 

2.1.3 Experimentos de expressão por indução com IPTG 

Uma colônia isolada de células transformadas foi inoculada em 5 mL de meio 

LB líquido contendo 30 µg/mL de antibiótico canamicina. O crescimento das células 

no pré-inóculo foi obtido após agitação a 250 rpm, a 37°C, por um período de 12 a 

16 h. No dia seguinte, o pré-inóculo foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL, 

1L ou 2L, contendo 100 mL, 200 mL ou 400 mL de meio LB enriquecido, cuja 

composição é 20 g/L de triptona, 10 g/L de extrato de levedura, 5,0 g/L de NaCl, 4,0 

g/L de KCl, 3,0 g/L de MgCl2, 1% glicerol, 50 mM Tris-HCl e 30 µg/mL de antibiótico 

canamicina. 

Após a adição do pré-inóculo ao erlenmeyer, o crescimento celular foi 

monitorado através da medição da densidade ótica da suspensão por 

espectrofotometria. Quando a densidade ótica medida em 600 nm atingiu um valor 

próximo a 0,3, a temperatura programada do shaker foi abaixada para o valor 

desejado; uma vez alcançada a temperatura, o frasco foi mantido em repouso por 30 

min a fim de entrar em equilíbrio térmico; em seguida foi adicionado IPTG para a 

indução da expressão da CDK9. Os experimentos de expressão foram realizados 

variando a temperatura do shaker e o tempo de indução para serem determinadas 

as melhores condições experimentais (Tabela 2). 

Tabela 2. Condições testadas em experimentos de indução. 

Concentração de IPTG 
(mM) 

Temperatura 
(°C) 

 
 
 

Tempo de 
indução 

(h) 
0,1 30  4 
0,1 20  16 
0,1 12  24 

FONTE: Autoria própria. 

Após o término da indução, o meio de cultura foi centrifugado a 8000 x g por 

30 min a 4 °C para a recuperação do sedimento bacteriano, o qual foi armazenado a 

-20 °C até a próxima etapa. 

2.1.4 Lise celular 

O sedimento bacteriano foi ressuspendido em tampão de lise (50 mM HEPES 

(ou Tris-HCl), 10 mM MgCl2 . 6H2O, 10% glicerol, pH 7,4, contendo 100, 150, 300 ou 
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500 mM NaCl) na proporção 1g de precipitado (pellet) : 5mL de tampão, dentro de 

banho de gelo. Em seguida foram adicionados à suspensão PMSF (com 

concentração final de 1 mM), 0,5 unidades da enzima DNAse I e 0,1 mg/mL da 

enzima lisozima. A amostra foi mantida em repouso no gelo por 30 min para a ação 

da lisozima. Após a lise química, a amostra sofreu sonicação (10 pulsos de 30s, com 

intervalos de 60s, e 20% amplitude) no equipamento Sonic Dirmembratos Model 500 

(Fisher Scientific) a fim de romper todas as células e corpos de inclusão não lisados 

quimicamente. Por fim, a amostra foi centrifugada a 10000 x g por 30 min a 4°C para 

a separação da fração insolúvel (pellet) do sobrenadante. A fração insolúvel foi 

armazenada a -20°C e o sobrenadante a 4°C. 

2.1.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

A fim de avaliar o conteúdo proteico das amostras obtidas ao final dos testes 

de indução, foi realizada a técnica de eletroforese em gel desnaturante de 

poliacrilamida a 15% (SDS-PAGE). As amostras de fração insolúvel foram 

ressuspendidas em tampão de lise (ou tampão contendo 8,0 M ureia, ou 2% dodecil 

sulfato de sódio (SDS)) com volume equivalente ao do sobrenadante para 

comparação entre elas. Em seguida, todas as amostras a serem analisadas 

receberam tampão de amostra desnaturante (0,188 M Tris-HCl; pH 6,8 contendo 6% 

SDS; 6 mM EDTA; 30% glicerol, 0,01% azul de bromofenol e 10% β-mercaptoetanol 

(βME)) na proporção volumétrica 1 (amostra) : 1 (tampão) e foram aquecidas a 95 

°C por 5 min antes da aplicação no gel. Além das amostras, também foi aplicado ao 

gel o marcador de massa molecular Unstained Protein Molecular Weight Marker 

(Thermo Scientific) para a comparação das bandas de proteínas e estimativa das 

massas moleculares. A eletroforese foi realizada segundo o método de LAEMMLI 

(1970), com voltagem entre 120 e 160 V. Após a eletroforese, o gel foi impregnado 

com solução corante de Coomassie Brilliant Blue R e então descorado com solução 

descorante (50% etanol, 10% ácido acético) ou por aquecimento em água destilada 

para a visualização das bandas proteicas. 

2.1.6 Purificação da CDK9 por cromatografia líquida 

Para o isolamento e obtenção da CDK9 a partir do pellet celular foram 

realizados testes de purificação utilizando três tipos diferentes de colunas 

cromatográficas: coluna de interação hidrofóbica; coluna de afinidade à íon metálico 
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(níquel II (Ni2+) ou cobalto II (Co2+), dado que o plasmídeo pET28a∷CDK9 expressa 

uma cauda de histidina (6xHis tag) N-terminal na proteína; e coluna de exclusão 

molecular. Após estes testes de purificação inicial, as frações contendo alta 

concentração da CDK9 foram aplicadas em coluna de cromatografia de troca iônica 

a fim de remover contaminantes. 

2.1.6.1 Testes de purificação em coluna de interação hidrofóbica 

O pellet do lisado bacteriano foi solubilizado em tampão desnaturante e a 

solução resultante, centrifugada a 10000xg, 4°C, por 15 min. 5 mL da solução foi 

então aplicada na coluna de interação hidrofóbica HiPrep 16/10 Butyl FF (GE 

Healthcare), previamente equilibrada com eluente A (Tabela 2). A cromatografia foi 

realizada por gradiente linear de 100% eluente A até 100% eluente B, utilizando o 

equipamento ÄKTApurifier (GE Healthcare). As frações coletadas foram analisadas 

por SDS-PAGE 15%. A Tabela 3 apresenta os materiais e as condições testadas em 

cada experimento. 

Tabela 3. Condições testadas em purificação por cromatografia de interação hidrofóbica. 

Teste Tampão desnaturante Condições experimentais 

1 3,0 M (NH4)2SO4, 20 mM 

KH2PO4, 8,0 M ureia, pH 7,0 

Eluente A: 3,0M (NH4)2SO4, 20 mM KH2PO4, pH 7,0 

Eluente B: 20 mM KH2PO4, pH 7,0 

2 8,0 M ureia 
Eluente A: 1M (NH4)2SO4, 20 mM KH2PO4, pH 7,4 

Eluente B: 0,1M NaCl, 0,02 M KH2PO4, pH 7,4 

3 8,0 M ureia 
Eluente A: 3M NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4 

Eluente B: 20 mM Tris-HCl, pH 7,4 

FONTE: Autoria própria. 

2.1.6.2 Testes de purificação e reenovelamento em coluna IMAC (Immobilized 

Metal ion Affinity Chromatography) 

O pellet do lisado bacteriano foi primeiramente lavado em tampão 20 mM 

HEPES (ou Tris-HCl), 300 mM NaCl, pH 7,4 para remoção de proteínas que são 

carregadas junto com os corpos de inclusão após a centrifugação do lisado. Em 

seguida, os corpos de inclusão foram solubilizados em tampão desnaturante 

contendo ureia ou SDS, e a solução resultante sofreu sonicação (5 pulsos de 10s, 

com intervalos de 30s, e 20% de amplitude) no equipamento Sonic Dirmembratos 

Model 500 (Fisher Scientific), antes da centrifugação a 15000xg, 4°C, por 15 min. 

Uma amostra de 5, 10 ou 20 mL da fração sobrenadante foi aplicada na coluna de 
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afinidade HisTrap FF 5 mL (GE Healthcare), preenchida com íons Ni2+ e 

previamente equilibrada com eluente contendo o desnaturante. A cromatografia foi 

realizada utilizando o equipamento ÄKTApurifier (GE Healthcare). Para a 

renaturação da proteína dentro da coluna de afinidade, primeiramente foi realizado 

um gradiente linear negativo para a remoção do desnaturante; em seguida, um 

gradiente linear positivo de imidazol levou à eluição da proteína. As frações 

coletadas foram analisadas por SDS-PAGE 15%. 

Também foi testada a renaturação da proteína em solução pela precipitação à 

frio de SDS, baseada no procedimento de HE e OHNISHI (2017). A solução de 

proteínas desnaturadas por SDS sofreu sonicação e então foi mantida a 4°C por um 

período de 30 min a 2h para a precipitação de cristais de SDS. Após a precipitação, 

o excesso de SDS foi removido por centrifugação a 10000xg, 4°C, por 15 min. O 

remanescente de SDS presente no sobrenadante foi retirado de duas maneiras: em 

uma delas, foi adicionado KCl (200 ou 400 mM) para a precipitação à frio de cristais 

de KCl-SDS; na outra, as proteínas ligadas à coluna foram lavadas com eluente sem 

SDS e baixa concentração de imidazol (5 mM). A cromatografia foi realizada em 

coluna preenchida com íons Ni2+ ou Co2+, e com gradiente linear positivo de imidazol 

de 5 a 300 mM, e as frações coletadas foram analisadas por SDS-PAGE 15%. 

A Tabela 4 apresenta os materiais e as condições testadas em cada um dos 

experimentos com a coluna de afinidade. 

Tabela 4. Condições testadas na purificação por cromatografia de afinidade. 

Teste Metal 
Tampão 

desnaturante 
Condições experimentais 

4 Ni2+ 8,0 M ureia 

Eluição gradiente partindo de A para B 
Eluente A: 30 mM HEPES, 600 mM NaCl, 15 mM imidazol, 
8,0 M ureia, 10% glicerol, pH 7,4 
Eluente B: 30 mM HEPES, 600 mM NaCl, 250 mM imidazol, 
8,0 M ureia, 10% glicerol, pH 7,4 

5 Ni2+ 

30 mM HEPES, 
600 mM NaCl,  
5 mM imidazol, 8,0 
M ureia, 
10% glicerol, 0,5% 
SDS, 
pH 8,0 

1. Gradiente negativo de ureia, partindo de A para B 
Eluente A: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
8,0 M ureia, 10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 
Eluente B: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 
2. Gradiente positivo de imidazol, partindo de B para C 
Eluente C: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 500 mM imidazol, 
10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 



44 
 

6 Ni2+ 

30 mM HEPES, 
600 mM NaCl, 
5 mM imidazol, 4,0 
M ureia, 
10% glicerol, 0,5% 
SDS, 
pH 8,0 

1. Gradiente negativo de ureia, partindo de A para B 
Eluente A: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
4,0 M ureia, 10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 
Eluente B: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 
2. Gradiente positivo de imidazol, partindo de B para C 
Eluente C: 30 mM HEPES, 300 mM NaCl, 500 mM imidazol, 
10% glicerol, 0,5% SDS (m/v), pH 8,0 

7 Ni2+ 

50 mM Tris-HCl, 
300 mM NaCl, 
0,5% SDS,  
10% glicerol,  
5 mM imidazol, pH 
8,0 

1. Gradiente negativo de SDS, partindo de A para B 
Eluente A: 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 0,5% SDS, 10% 
glicerol, 
5 mM imidazol, pH 8,0 
Eluente B: 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 10% glicerol, 5 
mM imidazol, pH 8,0 
2. Gradiente positivo de imidazol, partindo de B para C 
Eluente C: 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 10% glicerol, 
500 mM imidazol, pH 8,0 

8 Ni2+ 

50 mM HEPES, 
300 mM NaCl, 
5 mM imidazol, 
2% SDS, 
10% glicerol, 
pH 7,4 

1. Precipitação de excesso de SDS por resfriamento a 4°C. 
2. Retirada dos cristais de SDS por centrifugação. 
3. Purificação com gradiente positivo de imidazol. 
Eluente A: 50 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
10% glicerol, pH 7,4 
Eluente B: 50 mM HEPES, 300 mM NaCl, 300 mM imidazol, 
10% glicerol, pH 7,4 

9 Co2+ 

50 mM Tris-HCl, 
300 mM NaCl, 
5 mM imidazol, 
2% SDS, 
10% glicerol, 
pH 7,4 

1. Precipitação de excesso de SDS por resfriamento a 4°C. 
2. Retirada dos cristais de SDS por centrifugação. 
3. Purificação com gradiente positivo de imidazol. 
Eluente A: 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 
10% glicerol, pH 7,4 
Eluente B: 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 300 mM 
imidazol, 10% glicerol, pH 7,4 

10 Co2+ 
Similar ao do teste 
9, com 5 mM de β-
mercaptoetanol 

Idênticas ao do teste 9. 

FONTE: Autoria própria. 

2.1.6.3 Testes de purificação e reenovelamento em coluna de exclusão por 

tamanho 

O pellet do lisado bacteriano foi solubilizado em tampão 50 mM HEPES, 300 

mM NaCl, 2% SDS, 10% glicerol, pH 7,4 e a solução resultante, centrifugada a 

10000xg, 4°C, por 15 min. 5 mL da solução foi então aplicada na coluna de exclusão 

molecular HiLoad 16/60 Superdex 75 prep grade (GE Healthcare), previamente 

equilibrada com tampão 50 mM HEPES, 300 mM NaCl, pH 7,4. A cromatografia foi 

realizada com eluição isocrática, através do equipamento ÄKTApurifier (GE 

Healthcare). As frações coletadas foram analisadas por SDS-PAGE 15%. 
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2.1.6.4 Testes de purificação de polimento em coluna de troca iônica 

As frações contendo majoritariamente a CDK9, obtidas em etapa anterior de 

purificação, foram dialisadas contra tampão de baixa força iônica (tampão de 

ligação) e aplicadas em coluna de troca iônica para a remoção de contaminantes. As 

três condições testadas na coluna MonoS (GE Healthcare), cuja resina é trocadora 

de cátions, estão descritas na Tabela 5. 

Tabela 5. Condições testadas em purificação por cromatografia de troca iônica. 

Teste Condições experimentais 

12 

Tampão de ligação: 20 mM HEPES, 25 mM NaCl, 10% glicerol, pH 7,4. 
Tampão de eluição: 20 mM HEPES, 1M NaCl, 10% glicerol, pH 7,4. 
Eluição gradiente até 0,5M NaCl, seguida de eluição isocrática com 1M 
NaCl. 

13 

Tampão de ligação: 20 mM HEPES, 10% glicerol, pH 7,4. 
Tampão de eluição: 20 mM HEPES, 1M NaCl, 10% glicerol, pH 7,4. 
Eluição gradiente até 0,5M NaCl, seguida de eluição isocrática com 1M 
NaCl. 

14 

Tampão de ligação: 50 mM ácido acético, 25 mM NaCl, 10% glicerol, 
pH 5,0. 
Tampão de eluição: 50 mM ácido acético, 1M NaCl, 10% glicerol, pH 
5,0. 
Eluição gradiente até 0,5M NaCl, seguida de eluição isocrática com 1M 
NaCl. 

FONTE: Autoria própria. 

 

2.2 Caracterização estrutural da CDK9 por espectroscopia de dicroísmo 
circular 

2.2.1 Análise de estruturas secundárias em diferentes concentrações de 

CDK9 

Espectros de dicroísmo circular usando comprimento de onda UV/visível (260-

190 nm) foram coletados a 20ºC em cubeta retangular de 0,1 cm, no espectrômetro 

de dicroísmo circular Jasco J-815 da Central de Análises Químicas Instrumentais 

(CAQI - IQSC). As proteínas, dialisadas em tampão 20 mM Tris-H2SO4, 50 mM 

NaCl, 5 mM β-mercaptoetanol, 5% glicerol, pH 7,4, foram diluídas com água 

deionizada até a concentração final desejada. A concentração das amostras foi 

determinada utilizando a fórmula de Lambert-Beer no espectrofotômetro DS-11+ (De 

Novix), do laboratório do Grupo de Estudos em Química Medicinal (NEQUIMED, 

IQSC/USP). 
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Após a coleta dos dados, os valores de elipticidade (em graus) medidos no 

instrumento foram convertidos para elipticidade molar residual segundo a Equação 

(1). Em seguida, os espectros foram analisados usando os programas gráficos 

CDNN Deconvolution (BÖHM, MUHR e JAENICKE, 1992) e DichroWeb 

(WHITMORE e WALLACE, 2008). Nas análises com o CDNN Deconvolution foi 

utilizado o banco de 13 espectros base, para espectros de CD simples, e nas com 

DichroWeb foram usados o método CDSSTR (SREERAMA e WOODY, 2000) e o 

banco de dados SMP180 (ABDUL-GARNER, MILES e WALLACE, 2011). 

 ! = !×100×!
!×!×!  (1) 

onde, ! é a elipticidade em graus, M é a massa molecular da proteína em kDa, C é a 

concentração em mg/ml, l é o caminho ótico em cm, n é o número de resíduos de 

aminoácidos, e !  é a elipticidade molar residual em deg.cm2.dmol-1. 

2.2.2 Análise de elementos de estrutura secundária em diferentes 

temperaturas 

Para análise da mudança nos elementos de estrutura secundária com o 

aumento da temperatura, espectros de dicroísmo circular foram coletados a cada 

5°C, a partir de temperatura inicial de 20°C até a final de 90°C, com gradiente de 

2°C/min. O intervalo de comprimento de onda analisado foi de 190 a 260 nm e a 

coleta de dados, com 10 acumulações, foi iniciada somente após 60s em que a 

temperatura foi estabilizada em ± 0,1ºC do valor desejado. 

2.2.3 Determinação da Tm por desnaturação/renaturação térmica monitorada 

em comprimento de onda fixo 

Para determinar a temperatura de desnaturação da CDK9, o sinal de 

elipticidade foi obtido em 208 nm, a cada 0,5°C, de 20 a 90°C. A coleta do sinal foi 

iniciada somente após 30s em que a temperatura foi estabilizada em ± 0,1ºC do 

valor desejado. Após a desnaturação até 90°C, o retorno à temperatura inicial de 

20°C foi monitorado com os mesmos parâmetros utilizados para o aumento da 

temperatura. A curva de temperatura versus elipticidade molar residual foi ajustada 

utilizando o ajuste sigmoidal de Boltzmann, no programa Origin 2019, e a 

temperatura de desnaturação (Tm) da proteína foi obtida diretamente deste ajuste. 
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2.3 Caracterização estrutural da CDK9 por espectroscopia de fluorescência 

2.3.1 Desnaturação química induzida com ureia 

As proteínas (0,1 mg/ml), em tampão 20 mM Tris-H2SO4, 50 mM NaCl, 5% 

glicerol, pH 7,4, foram desnaturadas em diferentes concentrações de ureia, variando 

de 0 a 8 M, por 1h em temperatura ambiente. As curvas de emissão de fluorescência 

para cada solução foram obtidas no espectrofluorofotômetro RF-5301PC (Shimazu 

Europe), no intervalo de 305 a 420 nm, em cubeta de quartzo com 1,0 cm de 

caminho ótico, após excitação da amostra em 295 nm. As larguras de fendas de 

excitação e emissão utilizadas foram 3 e 5 nm, respectivamente. 

2.3.2 Análise da supressão da fluorescência induzida pela interação com ATP 

A supressão da fluorescência da CDK9 resultante da ligação do ATP foi 

realizada por titulação da proteína (0,05 mg/ml, em tampão 20 mM Tris-H2SO4, 50 

mM NaCl, 5% glicerol, pH 7,4) com ATP.Mg2+ (0,5 M). O espectro de emissão de 

fluorescência da proteína foi coletado após cada adição de alíquotas de 0,24 µL da 

solução de ATP, com a amostra excitada em 280 nm e o espectro de emissão obtido 

no intervalo de 295 a 420 nm, utilizando cubeta de quartzo de 1,0 cm. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Sequenciamento do DNA recombinante pET28a∷CDK9 

A fim de expressar a CDK9 em células de E. coli, o plasmídeo 

pET28a::CDK9, produzido sob encomenda pela empresa Epoch Life Sciences, foi 

primeiramente propagado em E. coli DH5α competentes através de transformação 

bacteriana. As principais características do vetor escolhido, pET28a, são: resistência 

ao antibiótico canamicina, promotor híbrido T7/lac, origem de replicação f1, 

sequência de His.Tag N-terminal, sítio de clivagem por trombina, Tag T7 interna e 

sequência opcional de His.Tag C-terminal. O plasmídeo contém a sequência 

codificante completa da isoforma CDK942 (1119 bp), inserida entre os sítios de 

restrição BamHI e EcoRI, o que confere à proteína expressa uma cauda de histidina 

(6xHisTag), um sítio de clivagem da 6xHisTag por trombina, e o epítopo T7 

fusionados à sua sequência N-terminal. O mapa do plasmídeo utilizado está 

representado na Figura 11. 

Figura 11. Mapa do plasmídeo usado para expressão da CDK9 em E. coli, contendo o vetor 
pET28a(+) e a sequência completa da CDK9. 

 
FONTE: Fornecido por Epoch Life Sciences. 
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O plasmídeo purificado após a propagação em E. coli DH5α foi levado para 

sequenciamento pelo método de Sanger automatizado. A integridade do DNA 

recombinante pET28a::CDK9 foi verificada através do alinhamento da sequência de 

nucleotídeos obtida pelo sequenciamento da amostra com a sequência fornecida 

pela empresa Epoch Life Sciences e a sequência codificante da CDK942 humana 

depositada no National Center for Biotechnology Information (NCBI), com código 

NM_001261.4, com o auxílio do software MultiAlin (CORPET, 1988). O resultado do 

alinhamento é apresentado na Figura 12. 

Figura 12. Alinhamento da sequência de nucleotídeos da CDK9 humana (NM_001261.4:116-
1234) com a sequência encomendada pela empresa Epoch Life Siences, e o resultado do 
sequenciamento para o molde direto (nucleotídeos 1 ao 650) e o molde reverso (nucleotídeos 
651 ao 1348, em caixa pontilhada). Vermelho: nucleotídeos idênticos entre as sequências 
alinhadas; azul: baixo consenso entre os nucleotídeos; preto: nucleotídeos sem alinhamento. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Comparando a sequência da CDK9 depositada no NCBI com o resultado do 

sequenciamento para ambas as fitas de DNA (A = direta, B = reversa) é possível 

verificar a integridade do DNA recombinante pela identidade entre as sequências 

alinhadas. 

 

3.2 Experimentos de expressão 

Os experimentos de expressão da CDK9 em células de E. coli da cepa 

BL21(DE3) foram avaliados por eletroforese SDS-PAGE 15%. Na Figura 13 está o 

gel com amostras dos experimentos realizados com indução por 0,1 mM de IPTG a 

12°C por 24 horas (raias 2 e 3), a 20°C por 16 horas (raias 4 e 5), e a 30°C por 4h 

(raias 6 a 7). Comparando as bandas obtidas para estas condições, é possível 

verificar que não houve diferença significativa na obtenção da CDK9 solúvel quando 

a indução é realizada em maior tempo e menor temperatura (12°C, 24 horas). A 

proteína de interesse, cuja massa molecular é aproximadamente 46 kDa (com a 

cauda de histidina), é expressa majoritariamente insolúvel. Com o aumento da 

temperatura, a produção da CDK9 na fração insolúvel é consideravelmente maior 

em um tempo de indução menor. No trabalho de SANTOS (2015), foram realizados 

diversos outros testes de expressão na tentativa de expressar a CDK9 solúvel em 

bactéria a partir do mesmo DNA recombinante; entretanto, a CDK9 foi também 

superexpressa na fração insolúvel do lisado celular. 

Figura 13. Gel de SDS-PAGE dos experimentos de indução com 0,1 mM de IPTG em diversas 
temperaturas. Da esquerda para direita: 1 = marcador, 2, 3 = sobrenadante e pellet do lisado após 
24h de indução a 12°C; 4, 5 = após 16h de indução a 20°C; 6, 7 = após 4h de indução a 30°C. 

 
FONTE: Autoria própria. 
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A lise das células obtidas nos testes de expressão foi realizada em tampão 50 

mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 10 mM MgCl2 . 6H2O, 10% glicerol, pH 7,4. Para 

verificar a influência da quantidade de NaCl na obtenção da CDK9 na fração 

sobrenadante, foram feitos testes de lise em tampões com diferentes concentrações 

do sal (100, 150, 300 e 500 mM de NaCl). O resultado apresentado na Figura 14 

mostra que não há diferença no padrão de solubilização da proteína de interesse 

com o aumento da concentração de NaCl. 

Figura 14. Testes de solubilidade da CDK9 em diferentes concentrações de NaCl no tampão de 
lise. Condições de expressão: indução com 0,1 mM IPTG, a 30°C por 6 horas. Da esquerda para a 
direita, 1 = marcador, 2, 3 = sobrenadante e pellet da lise com 100 mM NaCl, 4, 5 = lise com 150 mM 
NaCl, 6, 7 = lise com 300 mM NaCl, 8, 9 = lise com 500 mM NaCl. 

 
FONTE: Autoria própria. 

O uso de células de E. coli para expressão heteróloga de proteínas possui 

várias vantagens em relação ao uso de células eucarióticas: i) cinética de 

crescimento muito rápido; ii) culturas celulares de alta densidade são facilmente 

obtidas; iii) o meio de cultura rico em nutrientes pode ser preparado a partir de 

componentes baratos e facilmente disponíveis comercialmente; iv) o processo de 

transformação com o DNA exógeno é rápido e fácil (ROSANO e CECCARELLI, 

2014). As principais desvantagens do sistema bacteriano na produção de proteínas 

de organismos eucarióticos são a incapacidade do maquinário celular bacteriano de 

produzir modificações pós-tradicionais complexas na proteína (por exemplo, 

glicosilação), e a formação de agregados insolúveis da proteína inativa na forma de 

corpos de inclusão (VALLEJO e RINAS, 2004). 

Apesar da CDK9 ter sido expressa em corpos de inclusão, é possível 

encontrar vantagens neste resultado. Corpos de inclusão possibilitam a produção de 
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proteínas que são tóxicas para a célula hospedeira, geralmente em alto nível de 

expressão e alto grau de pureza na fração agregada; podem ser facilmente 

separados das proteínas citoplasmáticas da bactéria por centrifugação e conferem 

proteção contra degradação proteolítica em comparação à fração solúvel (ROSANO 

e CECCARELLI, 2014; VALLEJO e RINAS, 2004). Portanto, as próximas etapas 

foram experimentos de solubilização dos corpos de inclusão e reenovelamento da 

CDK9 superexpressa na forma inativa. 

 

3.3 Testes de reenovelamento e purificação 

A fim de purificar e recuperar a estrutura da CDK9 expressa insolúvel, foram 

testados diversos protocolos de solubilização com agentes desnaturantes e 

estratégias de purificação com reenovelamento. Os métodos utilizados foram 

escolhidos a partir de propriedades físico-químicas estimadas através de análise da 

estrutura primária da proteína (com a cauda de histidina N-terminal) no programa 

online Protparam. Em todos os testes de purificação, a proteína insolúvel foi obtida 

por indução da expressão a 30°C e adição de 0,1 mM IPTG. 

3.3.1 Testes de purificação em coluna hidrofóbica 

Nos primeiros experimentos de purificação (Tabela 2) foi utilizada a coluna de 

interação hidrofóbica HiPrep 16/10 Butyl FF (GE Healthcare), cujo princípio de 

separação é o grau de hidrofobicidade das proteínas. A tentativa inicial de 

solubilização do pellet em tampão 20 mM KH2PO4, 3,0 M (NH4)2SO4, 8,0 M ureia, pH 

7,0 não foi bem-sucedida, pois o sulfato de amônio, muito aplicado em cromatografia 

de interação hidrofóbica, é também usado como agente precipitante de proteínas e 

dificultou a solubilidade daquelas presentes no pellet. Foi possível a solubilização 

das proteínas utilizando somente 8,0 M de ureia, porém as tentativas de purificação 

por este método não apresentaram resultados positivos: as proteínas aderiram 

fortemente à coluna ou precipitaram na mesma, ainda que o sulfato de amônio 

utilizado no eluente A, tivesse sido trocado pelo cloreto de sódio, sal de menor força 

iônica. 

3.3.2 Testes de purificação em coluna de afinidade a metal 

A purificação da CDK9 também foi testada em coluna de afinidade ao níquel. 

Inicialmente o pellet de proteínas aplicado à coluna foi solubilizado em tampão 
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contendo ureia (8,0 ou 4,0 M) e 0,5% de SDS (Testes 4, 5 e 6, Tabela 3). A CDK9 

desnaturada se ligou à coluna, porém após o gradiente negativo de ureia, a proteína 

ainda permaneceu desnaturada devido a presença de 0,5% de SDS. No teste 7 

(Tabela 3), o pellet foi solubilizado em tampão contendo apenas 0,5% SDS, e a 

cromatografia com gradiente negativo de SDS seguido de gradiente positivo de 

imidazol foi executada a fim de promover o reenovelamento e purificação da CDK9 

dentro da coluna. Foi necessária maior quantidade de tampão para solubilizar todo o 

pellet, e ao fim do processo foi observado que o SDS não foi totalmente removido, 

devido a precipitação do sal após armazenamento das frações coletadas a 4°C.  

Enquanto estavam sendo realizados os testes utilizando a coluna de afinidade 

ao níquel, também foi testado o reenovelamento e purificação da CDK9 em coluna 

de exclusão molecular. O pellet solubilizado em tampão contendo 2% SDS foi 

aplicado na coluna HiLoad 16/60 Superdex 75 prep grade previamente equilibrada 

em tampão sem desnaturante, e a cromatografia foi realizada pela eluição isocrática 

com tampão 50 mM HEPES, 300 mM NaCl, pH 7,4. Provavelmente pela retirada do 

glicerol durante o processo, parte da CDK9 precipitou; a outra parte foi eluída 

juntamente com proteínas de maior massa molecular. 

Com base no procedimento de solubilização e reenovelamento de proteínas 

em corpos de inclusão descrito por HE e OHNISHI (2017), o pellet de proteínas foi 

solubilizado em tampão 50 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM imidazol, 2% SDS, 

10% glicerol, pH 7,4. O excesso de SDS foi então retirado da solução por 

precipitação à frio (~4°C) na geladeira, de 2h a 16h. Após a precipitação, os cristais 

de SDS foram separados por centrifugação. Em seguida, testes para a remoção do 

restante de SDS, com a adição de KCl foram realizados. Infelizmente, a adição de 

KCl (400 ou 200 mM) resultou na precipitação de grande parte da proteína 

solubilizada (Figura 15). 



54 
 

Figura 15. Gel de SDS-PAGE dos testes de reenovelamento da CDK9 por precipitação do SDS 
com KCl. 1 = marcador; 2 = sobrenadante da lise (30 mL); 3 = sobrenadante da lavagem do pellet 
(10 mL); 4 = pellet solubilizado em 2% SDS (9,5 mL); 5 = sobrenadante após precipitação do SDS 
(9,5 mL); 6 = precipitado de SDS solubilizado em 9,5 mL de tampão desnaturante; 7, 8 = 
sobrenadante e pellet após adição de 200 mM KCl; 9, 10 = sobrenadante e pellet após adição de 400 
mM KCl. 

 
FONTE: Autoria própria. 

Devido à precipitação das proteínas após a adição de KCl, esta etapa foi 

excluída do Teste 8 (Tabela 4). Após a centrifugação do SDS precipitado, a solução 

de proteínas foi aplicada na coluna de afinidade preenchida com níquel ou cobalto. 

Para garantir a remoção total do SDS, após a injeção da amostra foram aplicados 10 

volumes de coluna de tampão de ligação (50 mM HEPES, 300 mM NaCl, 5 mM 

imidazol, 10% glicerol, pH 7,4). Em seguida, foi aplicado o gradiente de imidazol, 

com tampão de eluição (50 mM HEPES, 300 mM NaCl, 300 mM imidazol, 10% 

glicerol, pH 7,4), para a retirada da proteína de interesse da coluna. A Figura 16 

apresenta o cromatograma obtido neste experimento e a Figura 17 mostra os géis 

de SDS-PAGE 15% contendo a composição proteica das soluções em cada etapa 

do processo de purificação. 
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Figura 16. Cromatograma da purificação da CDK9 em coluna de afinidade ao níquel. A eluição 
foi alcançada com 90,55 mM de imidazol (29% de tampão de eluição). 

 
FONTE: Autoria própria. 

Figura 17. Géis de SDS-PAGE 15% do teste de reenovelamento e purificação da CDK9 por 
precipitação do SDS e cromatografia de afinidade ao níquel. (A) 1 = marcador; 2 = sobrenadante 
da lise; 3 = lavagem do pellet com tampão 20 mM HEPES, 300 mM NaCl, pH 7,4; 4 = pellet 
solubilizado com SDS; 5 = pellet solúvel após precipitação do SDS; 6 = fração 5 da cromatografia; 7 a 
10 = frações 69 a 72 eluídas no gradiente de imidazol. (B) 1 = marcador; 2 a 10 = frações 69 a 77 da 
cromatografia de afinidade. 

 
FONTE: Autoria própria. 
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Observa-se que na cromatografia de afinidade, parte da CDK9 não se ligou 

ao níquel e foi eluída logo após sua aplicação; a fração de proteína ligada foi eluída 

com alto grau de pureza durante o gradiente de imidazol (raias 7 a 10 do gel A da 

Figura 17). 

A fim de recuperar a quantidade de CDK9 que é perdida durante as etapas de 

aplicação da amostra e lavagem da coluna de afinidade a níquel, o mesmo método 

cromatográfico foi testado com afinidade ao cobalto (Teste 9), devido à maior 

interação específica que o cobalto possui com caudas de histidina, o que resulta em 

menor interação não-específica com outras proteínas, quando comparado com o 

níquel. A alteração do metal, entretanto, não resultou em garantia de alto rendimento 

de purificação; os resultados obtidos após diversos experimentos com a coluna de 

afinidade apresentaram rendimentos bem variáveis – enquanto em algumas 

purificações praticamente toda a proteína recombinante se ligava à coluna; em 

outras, parte era perdida na lavagem da coluna com tampão de ligação. 

A partir destes primeiros resultados, algumas considerações foram feitas: o 

tempo de descanso da solução a 4°C para a precipitação do SDS influencia na 

quantidade de SDS removido, e portanto, na porcentagem de proteínas parcialmente 

ou totalmente reenoveladas; quando desnaturada, a proteína se liga à coluna por 

meio da cauda de histidina, porém na forma estruturada, não deve se ligar devido à 

conformação adotada pela cauda, que tira as histidinas da exposição ao meio. 

Controlar a quantidade de SDS precipitado em um mesmo tempo de incubação é 

muito difícil, pois diversos fatores influenciam neste processo; portanto, o tempo no 

qual a solução é mantida a 4°C é variável – no caso da CDK9, esse tempo foi de 30 

min a 2h, dependendo da velocidade de precipitação verificada. Quanto à hipótese 

da cauda se esconder na proteína enovelada, a predição de elementos de estrutura 

secundária, feita a partir da sequência primária da CDK9 com o programa PSIPRED 

Protein Sequence Analysis Workbench, contribuiu ainda mais para a consideração 

desta hipótese (Figura 18): a presença de uma volta de hélice nos resíduos 21 e 22 

da sequência contribuem para o dobramento da extremidade N-terminal da proteína, 

que pode esconder a cauda. 
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Figura 18. Predição de elementos de estrutura secundária da sequência da CDK9 com cauda 
de histidina, feita a partir do programa PSIPRED. 

 
FONTE: PSIPRED Protein Sequence Analysis Workbench. 

Devido a presença de cisteínas na sequência primária da CDK9, foi 

adicionado 5% de β-mercaptoetanol (βME) como agente redutor no tampão de 

solubilização das proteínas contendo 2% SDS; o agente redutor previne a formação 

de pontes dissulfeto incorretas, contribuindo para o reenovelamento correto da 

proteína. O βME foi excluído dos tampões devido a redução indesejada dos íons 

metálicos ligados na coluna, e adicionado novamente ao tampão de diálise pós-

purificação. Após a adição do βME no tampão de amostra, as proteínas 

parcialmente enoveladas, que se ligaram à coluna de afinidade após a injeção, 

foram eluídas com maior concentração de imidazol do que os experimentos 

anteriores, o que indica maior afinidade da cauda de histidina pelo metal (Figura 19). 

O gel de SDS-PAGE realizado após o experimento de purificação é apresentado na 

Figura 20. 
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Figura 19. Cromatograma da purificação da CDK9 em coluna de afinidade ao cobalto, com 
adição de βME ao tampão de solubilização da amostra. A eluição foi alcançada com ~240 mM de 
imidazol (~80% de tampão de eluição). 

 
FONTE: Autoria própria. 

Figura 20. Gel de SDS-PAGE 15% do teste de reenovelamento e purificação da CDK9 por 
precipitação do SDS e cromatografia de afinidade ao cobalto. 1 = marcador; 2 = sobrenadante da 
lise; 3 = sobrenadante da lavagem do pellet; 4 = pellet solubilizado com SDS; 5 = pellet solubilizado 
após precipitação do SDS; 6 = proteínas eluídas logo após a injeção da amostra; 7 = frações do pico 
eluído no gradiente de imidazol (3,921 mg/mL); 8 = diluição 2x da amostra em 7; 9 = diluição 8x da 
amostra em 7. 

 
FONTE: Autoria própria. 
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Para calcular a porcentagem de pureza da proteína eluída na cromatografia 

de afinidade foi utilizado o software ImageJ, desenvolvido pelo NIH (National 

Institute of Health). O resultado da análise da raia 9 da Figura 20 mostrou que a 

banda da CDK9 representa aproximadamente 97,6% do total de proteínas no gel. O 

rendimento total desta etapa de purificação variou entre as replicatas devido as 

perdas decorrentes da proteína não ligada à coluna de afinidade, sendo 27,4 mg de 

proteína purificada por litro de meio de cultura o valor máximo obtido, e 8 mg por litro 

o menor valor. A reconstrução do DNA recombinante, garantindo a exposição da 

cauda de histidina, poderia levar ao aumento dos rendimentos alcançados. 

Ainda que neste trabalho a CDK9 foi obtida por reenovelamento da proteína 

super expressa insolúvel em corpos inclusão, a metodologia utilizada apresenta 

diversas vantagens em relação às aplicadas nos estudos de LEOPOLDINO et al. 

(2006) e SANTOS (2015), pois possui uma única etapa de purificação, menor tempo 

de execução, procedimentos mais simples e maior rendimento final da proteína na 

forma enovelada, e a otimização da etapa de purificação tem potencial de fornecer 

rendimentos ainda mais altos que os aqui apresentados. 

3.3.3 Testes de purificação de polimento em coluna de troca iônica 

As frações de CDK9 com pureza abaixo de 95%, eluídas na cromatografia de 

afinidade a cobalto, foram aplicadas em coluna de troca iônica a fim de separar as 

proteínas co-eluídas na primeira etapa de purificação. No Teste 12 (Tabela 5), a 

CDK9 em tampão contendo 300 mM NaCl e ~80 mM imidazol, foi dialisada em 

membrana de ultrafiltração contra tampão 20 mM HEPES, 25 mM NaCl, 10% 

glicerol, pH 7,4. A amostra foi aplicada na coluna de troca catiônica MonoS, porém 

nenhuma fração se ligou à coluna, sendo eluída logo que injetada, como atestado 

pelo cromatograma na Figura 21. 
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Figura 21. Cromatograma da purificação da CDK9 em coluna de troca catiônica. 

 
FONTE: Autoria própria. 

A próxima tentativa (Teste 13) consistiu na remoção de todo sal da amostra, a 

fim de verificar se a proteína se ligava à coluna. Porém foi observado o mesmo 

resultado obtido no Teste 12. Ainda que o pI teórico da CDK9 (com a cauda de 

histidina) seja 9,12, indicando o uso da coluna de troca catiônica com pH 7,4, 

apenas estudando a composição de aminoácidos da proteína foi possível encontrar 

a causa da CDK9 não se ligar à coluna nesse pH: aminoácidos carregados 

positivamente (arginina, lisina e histidina) correspondem a 17% dos resíduos da 

proteína, enquanto os carregados negativamente (aspartato e glutamato) somam 

10,9% do total; em pH 7,4 resíduos de histidina (3,7%, incluindo as da 6xHis tag) 

tem sua cadeia lateral (pKa = 6,0) na forma neutra; dessa forma, a carga positiva 

líquida da proteína em pH 7,4 é de 2,6%, sendo muito baixa para proporcionar uma 

ligação efetiva na coluna de troca catiônica. 
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O Teste 14 foi a última tentativa de purificação com a cromatografia de troca 

iônica. Nele a proteína eluída na cromatografia de afinidade foi dialisada em 

membrana de ultrafiltração contra tampão 50 mM ácido acético, 25 mM NaCl, 10% 

glicerol, pH 5,0. Entretanto, a proteína, obtida solúvel por um processo de 

renaturação, não suportou as condições aplicadas, precipitando no processo de 

diálise. Após estes três testes com a coluna catiônica MonoS, foi verificada a 

inviabilidade do uso da técnica para a segunda etapa de purificação da CDK9 

renaturada. 

 

3.4 Experimentos com espectroscopia de dicroísmo circular 

Dicroísmo circular (CD, do inglês circular dichroism) refere-se a absorção 

diferencial das luzes circularmente polarizadas à direita e à esquerda, componentes 

de igual magnitude da luz plano-polarizada. A radiação resultante do dicroísmo 

circular possui polarização elíptica, e o sinal de CD é observado quando o cromóforo 

é oticamente ativo. Em proteínas, os cromóforos intrínsecos são: a ligação peptídica, 

com absorção abaixo de 240 nm; as cadeias de laterais de aminoácidos aromáticos, 

que absorvem entre 260 e 320 nm; e ligações dissulfeto, que apresentam bandas de 

absorção amplas e fracas próximas a 260 nm (KELLY, JESS e PRICE, 2005). A 

ligação peptídica possui dois tipos de transição eletrônica decorrentes da absorção 

de luz: a transição n → π*, eletronicamente proibida e magneticamente permitida, 

gera bandas negativas amplas e fracas, centradas em 220 nm, e a transição π → π*, 

que é responsável pela banda mais forte próxima a 190 nm. Os diferentes tipos de 

estrutura secundária comumente encontrados em proteínas resultam em espectros 

de dicroísmo circular característicos devido aos diferentes perfis de absorção que 

apresentam (KELLY, JESS e PRICE, 2005). 

3.4.1 Análise de estruturas secundárias em diferentes concentrações de 

CDK9 

A fim de analisar a presença de estrutura secundária da CDK9 obtida a partir 

do reenovelamento de proteínas em corpos de inclusão, foram coletados espectros 

de dicroísmo circular (CD) em diferentes concentrações da proteína. Antes das 

análises, as proteínas, já dialisadas para remoção do imidazol, foram diluídas em 
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água deionizada até as concentrações desejadas. A Figura 22 apresenta os 

espectro de CD obtidos em 2, 4 e 6 µM de proteína e a  

 

Tabela 6 mostra os resultados das análises de estruturas secundárias obtidas 

nos programas CDNN Deconvolution e DichroWeb para a média dos espectros das 

três concentrações, e compara estes valores com os obtidos na literatura. 

Figura 22. Espectros de dicroísmo circular da CDK9 em diferentes concentrações da proteína. 

 
FONTE: Autoria própria. 

 

Tabela 6. Comparação dos dados obtidos na literatura com os resultados das análises de 
estrutura secundária, feitas com os programas CDNN Deconvolution e DichroWeb 

Tipo de estrutura 
secundária CDNN DichroWeb LEOPOLDINO 

et al. (2006) 
BAUMLI et 

al., 2008 

Hélices α 33,1% 31% 30-34% 32% 

Fitas β 17,1% 20% 33-36% 14% 

Voltas 16,8% 14% - - 

Estruturas não periódicas 33,3% 35% 21-29% - 

FONTE: Autoria própria. 

As porcentagens de cada estrutura secundária calculadas para os dados 

experimentais (31-33% hélices α, 17-20% fitas β, 14-17% voltas, 33-35% coil) 

encontram-se muito próximas dos resultados obtidos por LEOPOLDINO et al. (2006) 
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–  30-34% de hélices α, 33-36% de folhas β e 21-29% de estruturas não periódicas, 

e também das porcentagens determinadas por estrutura cristalográfica (32% hélices 

α, 14% fitas β, PDB 3BLH, (BAUMLI et al., 2008)). A obtenção deste resultado a 

partir de expressão heteróloga em E. coli, ainda que em corpos de inclusão, é muito 

interessante, pois indica que a CDK9 adquiriu estrutura enovelada similar, senão 

idêntica, à apresentada nos trabalhos publicados mencionados, nos quais a proteína 

é obtida em células de inseto, ou com baixo rendimento a partir da fração solúvel do 

lisado de E. coli, e através de métodos mais complexos e dispendiosos. 

3.4.2 Estabilidade estrutural da CDK9 frente ao tempo de estocagem a 4°C 

Após a diálise da CDK9 reenovelada e purificada, a proteína foi mantida na 

geladeira a 4°C, em concentração de aproximadamente 6 mg/mL. A fim de verificar 

mudanças na estrutura secundária decorrentes do tempo de estocagem, foram 

coletados espectros de CD dias e meses após a etapa de reenovelamento e 

purificação. A Figura 23 mostra os espectros obtidos logo após a purificação e 

diálise, e com 15, 30, e 60 dias após estas etapas. Considerando o erro dado pelo 

equipamento, a proteína apresentou boa estabilidade estrutural com o tempo de 

estocagem, mantendo sua estrutura secundária por no mínimo 60 dias. 

Figura 23. Espectros de dicroísmo circular da CDK9 (4 µM) com diferentes tempos de 
estocagem a 4°C. 

 
FONTE: Autoria própria. 
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3.4.3 Análise de elementos de estrutura secundária em diferentes 

temperaturas 

Através da espectroscopia de dicroísmo circular foi também possível analisar 

as mudanças na estrutura secundária da proteína em função da temperatura. Cada 

tipo de estrutura secundária possui bandas de absorção características: proteínas 

onde as hélices α são predominantes apresentam bandas negativas em 208 e 222 

nm, e uma banda positiva em 193 nm; proteínas com folhas β pregueadas 

antiparalelas bem-definidas possuem bandas negativas em 218 nm e bandas 

positivas em 195 nm; proteínas que não possuem estruturas tão definidas 

(desordenadas) possuem bandas negativas próximas a 195 nm e elipticidade muito 

baixa acima de 210 nm (GREENFIELD, 2007). A Figura 24 apresenta os espectros 

de CD da CDK9 em temperaturas entre 20 e 90°C. 

Figura 24. Espectros de dicroísmo circular da CDK9 (4 µM) em diversas temperaturas. 

 
FONTE: Autoria própria. 

Comparando as curvas entre 20 e 60°C, verifica-se que as hélices α são os 

primeiros elementos a perder estrutura com o aumento da temperatura, devido a 

ocorrência de maior variação de sinal em aproximadamente 208 nm. Somente a 

partir de 60°C, a banda negativa em torno de 220 nm (onde a absorção das hélices 

α e folhas β estão sobrepostas) tem sua intensidade drasticamente diminuída com o 
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aumento da temperatura. Acima de 75°C, a estrutura das proteínas encontra-se 

majoritariamente desordenada. 

3.4.4 Determinação da Tm por desnaturação térmica monitorada em 

comprimento de onda fixo 

Com a medição da elipticidade da CDK9 com concentração de 6 µM, no 

comprimento de onda de 208 nm e em diferentes temperaturas, foi possível verificar 

a estabilidade da proteína em relação aos processos de desnaturação e renaturação 

térmica. O perfil sigmoidal da curva obtida com o tratamento dos dados indica que a 

desnaturação térmica da CDK9 ocorre sem a formação de intermediários, partindo 

do estado enovelado para o totalmente desenovelado. Com o aumento da 

temperatura, de 20 até 90°C, a elipticidade molar residual se manteve constante até 

aproximadamente 50°C, como mostra a Figura 25. A temperatura de desnaturação, 

definida como a temperatura na qual 50% da proteína está desenovelada, pode ser 

determinada em 65,9°C. A renaturação da proteína com o retorno a temperatura 

inicial não foi observada. 

Figura 25. Desnaturação térmica da CDK9 (6 µM) monitorada por dicroísmo circular em 208 
nm. Em cinza, os pontos obtidos em duplicata; em vermelho, a curva obtida pelo método de 
Boltzmann no ajuste da média dos dados. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.5 Experimentos com espectroscopia de fluorescência 

Proteínas podem ser intrinsicamente fluorescentes devido à presença de 

resíduos aromáticos na sua sequência primária, os quais são triptofano, tirosina e 

fenilalalina. Os coeficientes de extinção molar destes aminoácidos são 5500 M-1 cm-1 

(com máximo de absorção em 280 nm) para o triptofano, 1490 M-1 cm-1 (em 280 nm) 

para a tirosina, e 195 M-1 cm-1 (em 258 nm) para fenilalanina (JAMESON, 2014; 

PACE et al., 1995). Triptofanos, por possuírem coeficiente de extinção bem mais alto 

do que os outros dois tipos de aminoácidos, geralmente dominam o espectro de 

emissão de proteínas (JAMESON, 2014). 

Quando é desejado a excitação apenas de triptofanos, experimentos de 

fluorescência podem ser conduzidos com excitação entre 295-305 nm, pois abaixo 

desta faixa de comprimento de onda, os resíduos de tirosina também possuem 

absorção. Além disso, os resíduos de triptofano são sensíveis ao meio no qual estão 

inseridos; em água, a emissão máxima do triptofano ocorre próximo a 350 nm, e é 

altamente dependente da polaridade do meio, pois a formação de pontes de 

hidrogênio no nitrogênio imino do anel indol do triptofano desloca o espectro de 

fluorescência para comprimentos de onda maiores (LAKOWICZ, 2006). 

A sequência primária da CDK9 contém 33 resíduos de aminoácidos que 

emitem fluorescência: sendo 5 triptofanos, 14 tirosinas e 14 fenilalanina. Portanto, 

com excitação em 280 nm, a contribuição das tirosinas (14 x 1490 M-1 cm-1 = 20860 

M-1 cm-1) para o coeficiente de extinção molar da proteína é próxima a dos 

triptofanos (5 x 5500 M-1 cm-1 = 27500 M-1 cm-1). Considerando estas informações, 

foram realizados experimentos com fluorescência para verificar a desnaturação 

química da CDK9 induzida com ureia e a supressão de fluorescência da CDK9 com 

a ligação da proteína ao ATP. 

3.5.1 Desnaturação química induzida com ureia 

A estabilidade química da CDK9 frente a desnaturação com ureia foi estudada 

por espectroscopia de emissão de fluorescência intrínseca da proteína em 

temperatura ambiente após excitação da amostra em 295 nm. A Figura 26 apresenta 

o espectro de emissão de fluorescência da CDK9 em diferentes concentrações de 

ureia.  
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Figura 26. Espectro de emissão de fluorescência da CDK9 em diferentes concentrações de 
ureia. Amostra com concentração de ~2 µM, excitada em 295 nm. 

 
FONTE: Autoria própria. 

O espectro de fluorescência da proteína na ausência do desnaturante 

apresentou intensidade máxima de emissão em 336 nm, indicando que os resíduos 

de triptofano da CDK9 reenovelada se encontravam acomodados no interior 

hidrofóbico de sua estrutura. Com a adição do desnaturante, o ponto máximo do 

espectro foi deslocado para a direita, até o comprimento de onda de 350 nm em 8M 

de ureia, característico de triptofanos expostos ao meio aquoso no estado 

completamente desenovelado da proteína. É possível observar também que a 

intensidade de fluorescência aumenta conforme a proteína é desnaturada e expõe 

seus resíduos ao solvente, o que sugere a supressão intramolecular da 

fluorescência de um ou mais triptofanos no interior da proteína nativa (ROYER, 

2006). 

Para obter o perfil de desnaturação da CDK9 em função do aumento da 

concentração de ureia, foram calculadas as frações de proteínas desnaturadas (fd) a 

partir do centro de massa (ou comprimento de onda de emissão médio, λcm) de cada 

espectro de fluorescência coletado, utilizando as Equações 2 e 3 (CARUSO, 2007; 

JAMESON, 2014). 
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onde, !!" !"# é o centro de massa da área do pico do espectro de fluorescência da 

amostra em uma determinada condição, !!" ! e !!" ! são os centros de massa 

para os estados nativo e totalmente desnaturado, I é a intensidade máxima de 

fluorescência em um dado comprimento de onda λ.  

A Figura 27 mostra a relação da concentração de ureia em solução com a 

fração de CDK9 desnaturada. 

Figura 27. Perfil de desnaturação da CDK9 induzida por ureia, medida por fluorescência. Em 
cinza, os pontos obtidos em duplicata; em vermelho, a curva obtida pelo método de Boltzmann no 
ajuste da média dos dados. 

 
FONTE: Autoria própria. 

Esse perfil sigmoidal da curva obtida sugere que a desnaturação da CDK9 

induzida por ureia segue um mecanismo de dois estados, nativo (N) e totalmente 

desnaturado (D). O ajuste dos dados pelo método de Boltzmann apresentou 

coeficiente de determinação R2 de 0,99666, e ponto médio na concentração de 4,92 

M de ureia. 
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No processo de desnaturação composto por dois estados, N ⇌ D, a constante 

de equilíbrio aparente, KD, para cada concentração de ureia pode ser determinada 

pela Equação (4), e a partir de KD, é possível calcular a variação da energia livre de 

Gibbs, ΔG – Equação (5) (AHMAD e BIGELOW, 1982; KURTIN e LEE, 2002). 

 !! =
! !"
! !"

= !!
!!
= !!
1− !!

 (4) 

 ∆! = −!" ln!! (5) 

onde, ! !" e ! !" são as concentrações da proteína desnaturada e nativa no 

equilíbrio, !! e !! as frações de proteína desnaturada e nativa, R é a constante 

universal dos gases, T é a temperatura absoluta. 

A extrapolação linear do gráfico de ΔG versus concentração de ureia fornece 

o valor de ΔG da proteína em equilíbrio na ausência do desnaturante, ΔGH2O, 

também denominada energia livre de estabilização – Equação (6) (AHMAD e 

BIGELOW, 1982). 

 ∆! = !!!!! −![!] (6) 

onde, m é a inclinação da reta e [U] é a concentração de ureia. 

Assim, a partir das Equações 4-6, o gráfico de ΔG versus [U] foi construído e 

é mostrado na Figura 28. O intercepto da curva é o valor de ΔGH2O, 

aproximadamente 8384,99 J mol-1. 
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Figura 28. Variação do ΔG da desnaturação da CDK9 com o aumento da concentração de 

ureia. 

 
Fonte: Autoria própria. 

3.5.2 Supressão da fluorescência induzida pela interação com ATP 

A interferência da ligação do ATP no sítio ativo da CDK9 na fluorescência 

intrínseca da proteína foi verificada por titulação de uma amostra, contendo 

aproximadamente 1 µM de proteína, com incrementos de 40 µM de ATP. A Figura 

29 mostra o perfil médio dos espectros de fluorescência coletados em triplicata, após 

a adição de cada alíquota de ligante.  
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Figura 29. Efeitos da interação CDK9-ATP no espectro de emissão de fluorescência intrínseco 
da proteína. Amostra com concentração de 1 µM, excitada em 280 nm. 

 
FONTE: Autoria própria. 

A supressão na fluorescência observada após a introdução do ATP na 

solução indica que houve interação deste ligante com a proteína. Com excitação da 

amostra em 280 nm, tanto os resíduos de tirosina quanto os de triptofano absorvem 

luz e podem então emitir fluorescência. A excitação das amostras em 295 nm 

também foi realizada para verificar se a supressão ocorre nos resíduos de 

triptofanos, porém não foi observada nenhuma alteração na intensidade de 

fluorescência máxima com a excitação neste comprimento de onda; isto sugere, em 

conjunto com a supressão em 280 nm, que a supressão decorrente da ligação do 

ATP ocorre majoritariamente nos resíduos de tirosina. 

Existem dois tipos de supressão da fluorescência: a colisional (ou dinâmica), 

que ocorre quando o fluoróforo no estado excitado é desativado por contato com a 

molécula supressora, e a estática, que ocorre quando o fluoróforo no estado 

fundamental forma um complexo não-fluorescente com a molécula supressora. 

Ambos os tipos resultam em uma relação linear da concentração de supressor, Q, 

com a razão das intensidades de fluorescência na ausência (F0) e presença do 

supressor (F), porém podem ser diferenciados pela variação da temperatura, da 

viscosidade ou por medidas de tempo de vida (τ) da fluorescência. Temperaturas 
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maiores aumentam a velocidade de difusão das moléculas, e portanto, aumentam o 

número de supressões colisionais. Na supressão estática não ocorre variação no 

tempo de vida, pois as moléculas de fluoróforos que não foram suprimidas 

continuam emitindo fluorescência (LAKOWICZ, 2006). 

No caso de proteínas, onde populações diferentes de fluoróforos podem estar 

presentes, é possível a ocorrência combinada das supressões colisional e estática, o 

que resulta em uma curva exponencial positiva, ao invés de uma reta, ao graficar 

concentração de supressor versus F0/F (LAKOWICZ, 2006). A Figura 30 mostra uma 

representação de cada um destes tipos. 

Figura 30. Comparação das curvas de [Q] versus F0/F e τ0/τ para os tipos de supressão. [Q] é a 
concentração de supressor, F é a intensidade de fluorescência, τ é o tempo de vida de fluorescência. 
O subscrito 0 indica os valores na ausência do supressor.  

 
FONTE: Adaptado de LAKOWICZ (2006). 

A partir dos dados obtidos da titulação com o ATP, uma curva de 

concentração de ATP versus F0/F foi construída a fim de determinar o tipo de 

supressão que ocorre na interação proteína-ATP (Figura 31). 
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Figura 31. Supressão da fluorescência da CDK9 em função do aumento da concentração de 
ATP. 

 
FONTE: Autoria própria. 

Comparando o perfil exponencial da curva obtida na Figura 31 com os da 

Figura 30, verifica-se a combinação dos dois tipos de supressão (colisional e 

estática) quando o ATP liga-se a CDK9. Parte dos resíduos fluorescentes é 

suprimida por contato após a colisão do supressor ATP, e a outra parte por 

formação de um complexo não-fluorescente. 

A afinidade da CDK9 e o ATP pode ser inferida pelos valores da constante de 

associação, Kb, e pelo número de sítios ocupados pelo ligante, n, na estrutura da 

proteína. Tais parâmetros podem ser calculados a partir da Equação (7), e a 

regressão linear de log [Q] versus log [(F0-F)/F] (PRADO, 2017). 
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! = log!! + ! log[!] (7) 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

F 0
/F

Concentração de ATP (mmol L-1)

Model ExpGro1

Equation y = A1*exp(x/t1) + y0

Plot B

y0 -0,45636 ± 0,0983

A1 1,45476 ± 0,09621

t1 0,61368 ± 0,03112

Reduced Chi-Sqr 0,016

R-Square (COD) 0,99966

Adj. R-Square 0,99957



74 
 

Figura 32. Gráfico duplo-log da supressão de fluorescência da CDK9 pelo ATP. 

 
FONTE: Autoria própria. 

A partir do ajuste linear dos dados apresentados na Figura 32, encontra-se 

que, para a supressão da CDK9 com o ATP, n = 1,17 e Kb = 14,26 x 103 M-1. Este 

valor de constante de associação indica uma interação de afinidade fraca entre o 

ATP e a CDK9, dado que é consenso na literatura a seguinte classificação da 

interação pelos valores de Kb: constantes abaixo da ordem de 104 M-1 definem 

interações de afinidade fracas, da ordem de 104 a 106 M-1 são interações 

moderadas, e de ordem acima de 107 M-1, interações fortes (PRADO, 2017). 

A constante de dissociação, Kd, é o inverso da constante de associação, Kb; 

logo, para a CDK9 e o ATP, Kd é 7,01 x 10-5 M. Esta é uma informação que pode ser 

útil no desenho de inibidores da CDK9 análogos ao ATP, pois tais inibidores devem 

possuir uma constante de dissociação menor do que a obtida para o ATP a fim de 

inibir a atividade enzimática da proteína. 
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4 CONCLUSÕES 

O estudo das quinases dependentes de ciclinas é de grande interesse para o 

desenvolvimento de potenciais fármacos contra o câncer e outras doenças, devido à 

função essencial dessas enzimas no ciclo celular e na transcrição do DNA. Este 

projeto propôs a obtenção, purificação e caracterização da CDK9, uma das 21 CDKs 

já identificadas no genoma humano, utilizando o sistema bacteriano de E. coli. 

Apesar da CDK9 ser expressa majoritariamente em corpos de inclusão, o método de 

solubilização e reenovelamento com SDS apresentou ótimos resultados na obtenção 

da proteína nativa em solução, com rendimento máximo de 27 mg de proteína por 

litro de meio de cultura. 

Experimentos utilizando espectroscopia de dicroísmo circular demonstraram 

os elementos de estrutura secundária da proteína e sua alta estabilidade frente à 

variação de temperatura e tempo de estocagem a 4°C. A proteína obtida por 

reenovelamento dos corpos de inclusão apresentou 31-33% de hélices α, 17-20% 

fitas β, 14-17% de voltas, e 33-35% de estruturas não periódicas – valores próximos 

aos reportados por LEOPOLDINO et al. (2006) e por BAUMLI et al. (2008). Na 

concentração de 6 µM, a desnaturação térmica da CDK9 se mostrou um processo 

composto de dois estados (enovelado e desenovelado), sendo a temperatura de 

desnaturação obtida em 65,9%. Em relação ao tempo de estocagem a 4°C, a 

análise dos espectros de CD da proteína em diferentes períodos de armazenagem 

mostrou que a estrutura secundária da CDK9 manteve-se estável por no mínimo 

dois meses. 

Também foi possível analisar o comportamento da proteína frente à 

desnaturação com ureia, e a interação da proteína com o ATP, um dos seus 

substratos naturais, utilizando espectroscopia de fluorescência. Similarmente à 

desnaturação térmica, a desnaturação química seguiu um mecanismo de dois 

estados, sem a presença de estados intermediários entre as estruturas enovelada e 

desenovelada da proteína, com ponto médio em 4,92 M de ureia e ΔGH2O (variação 

de energia livre de Gibbs na ausência do desnaturante) de 8384,99 J mol-1. 

Na interação da CDK9 com o ATP foi observada a supressão da fluorescência 

nos resíduos de tirosina da proteína, e não nos resíduos de triptofano, dado que a 

diminuição da intensidade de fluorescência ocorreu somente após excitação da 

amostra em 280 nm, e não 295 nm. A supressão acontece tanto por colisão das 
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moléculas de ATP quanto por formação de complexo não-fluorescente com a 

proteína. O valor encontrado para a constante de afinidade, Kb = 14,26 x 103 M-1, 

define esta interação como sendo fraca. 

Os resultados obtidos neste projeto possibilitarão um melhor entendimento do 

comportamento físico-químico da CDK9, e servirão como base para o 

desenvolvimento de novos estudos visando a obtenção de inibidores da atividade 

enzimática da CDK9. A metodologia aplicada é de baixo custo e não possui 

procedimentos complexos, se comparada a outras existentes; fato que simplifica a 

obtenção desta proteína para os estudos in vitro. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

• Realizar experimentos de expressão a partir de nova construção do DNA 

recombinante pET28a∷CDK9, a fim de obter a superexpressão da CDK9 

na fração solúvel em células de E. coli. 

• Realizar experimentos de cinética enzimática com a CDK9 reenovelada e 

uma de suas parceiras ciclinas. 

• Estudar a interação da CDK9 com potenciais inibidores por docking 

molecular. 

• Estudar os efeitos in vivo da interação da CDK9 com potenciais inibidores. 
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