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RESUMO 

 

CORTEZ, A. A. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com 

potenciais biotecnológicos e biomédicos. 2022. 69 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Biofilmes dentais caracterizam um problema de saúde oral pois podem culminar no 

desenvolvimento de cáries e outras doenças bucais bastante onerosas. Seus principais 

constituintes são os polissacarídeos extracelulares insolúveis. Tais componentes estão 

diretamente relacionados com a cariogenicidade das comunidades bacterianas e são formados 

por ligações glicosídicas (1→3)-α e (1→6)-α. Considerando a estrutura química dessas 

moléculas e sua importância para o biofilme dental, o emprego de enzimas exógenas capazes 

de clivar essas ligações glicosídicas, denominadas glucanases, se mostra uma estratégia 

promissora para o controle desses biofilmes. No presente trabalho, uma (1→3)-α (PmGH87) e 

uma (1→6)-α (CoGH66) glucanase de Prevotella melaninogenica e Capnocytophaga 

ochraceae, respectivamente, foram clonadas e expressas heterologamente. Após sua 

purificação, as condições ótimas de pH e temperatura para a atividade catalítica de cada enzima 

foram determinadas, bem como sua termo estabilidade estrutural em diferentes tampões e pHs. 

Através de modelagem preditiva, as estruturas tridimensionais de ambas as enzimas foi 

avaliada. Por fim, a atividade dessas glucanases na inibição da formação e degradação de 

biofilmes pré-formados de Streptococcus mutans crescidos em meio de cultura contendo 0,1 ou 

1% de sacarose foi avaliada em termos de quantificação de biomassa total, polissacarídeos 

insolúveis, microscopia confocal e produto de hidrólise. Os resultados sugerem que tanto a 

PmGH87 quanto a CoGH66 são capazes de inibir a formação dos biofilmes crescidos em 

condição limitada ou abundante de sacarose. Entretanto, a combinação de ambas não resulta 

em efeito sinérgico. Os dados de degradação de biofilmes pré-formados apontam um efeito 

tempo-dependente para o tratamento com cada enzima sozinha. Além disso, observou-se um 

efeito sinérgico e dose-dependente proveniente do tratamento enzimático combinado das 

glucanases, onde a maior degradação observada foi de 95,5% em 30 minutos de tratamento para 

o biofilme crescido em baixa concentração de sacarose, e 93,8% após 2 horas de tratamento 

para o biofilme crescido em condição abundante do açúcar, cujos graus de sinergismo 

calculados foram de 5,54 e 3,18, respectivamente. Em conclusão, ambas as glucanases 

estudadas neste trabalho são efetivas na inibição da formação e na degradação de biofilmes 

previamente formados de S. mutans. Esses resultados são essenciais para o desenvolvimento de 

aplicações biotecnológicas e biomédicas que visam o controle de biofilmes bacterianos.  



 

Palavras-chave: Biofilme dental. Glucanase. Sinergismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CORTEZ, A. A. Production, characterization, and application of different enzyme classes 

with biotechnological and biomedical potentials. 2022. 69 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Dental biofilms characterize an oral health problem as they can lead to the development of 

caries and other very costly oral diseases. Its main components are insoluble extracellular 

polysaccharides. Such constituents are directly related to the cariogenicity of the bacterial 

communities and are formed by (1→3)-α e (1→6)-α glucosidic bonds. Considering the 

chemical structure of these molecules and their importance for the dental biofilm, the use of 

exogenous enzymes which are capable of cleaving these glucosidic linkages, called glucanases, 

might be a promising strategy for biofilms’ control. In the present work, a (1→3)-α (PmGH87) 

and a (1→6)-α (CoGH66) glucanase from Prevotella melaninogenica and Capnocytophaga 

ochraceae, respectively, were cloned and heterogously expressed. After their purification, 

optimal conditions of pH and temperature for the catalytic activity of each enzyme were 

established, as well as their structural thermal stability in different buffers and pHs. Through 

predictive modeling, the tridimensional structures of both enzymes were assessed. Finally, the 

activity of these glucanases in inhibiting the formation and in the degradation of previously 

formed Streptococcus mutans biofilms grown in culture media containing 0,1 or 1% of sucrose 

were evaluated in terms of total biomass, insoluble polysaccharides content, and product of 

hydrolysis quantification, as well as confocal microscopy. Results suggest that both PmGH87 

and CoGH66 are capable of inhibiting biofilm formation grown in limited or abundant sucrose 

conditions. However, the combinatory effect of the two enzymes does not result in a synergistic 

effect. Data of degradation of preformed biofilms experiments indicate a time-dependent effect 

for the treatment with each enzyme alone. In addition, it was observed a synergistic and dose-

dependent effect from the combined enzymatic treatment of glucanases, where the highest 

observed degradation was 95,5% in 30 minutes of treatment for the biofilm grown in low 

sucrose concentration, and 93,8% after 2 hours treatment for the biofilm grown in sugar-

abundant condition, whose calculated degree of synergisms were 5,54 and 3,18, respectively. 

In conclusion, both glucanases herein studied are effective in inhibiting the formation and in 

degrading previously formed S. mutans biofilms. These results are essential for the 

development of biotechnological and biomedical applications engaged in controlling bacterial 

biofilms.  



 

Keywords:  Dental biofilm. Glucanase. Synergism. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 BIOFILMES 

Biofilmes são comunidades microbianas complexas e altamente organizadas, onde os 

microrganismos se encontram envoltos por uma matriz polimérica produzida por eles próprios. 

Essa matriz, denominada substância polimérica extracelular (SPE), é geralmente composta por 

polissacarídeos, proteínas, lipídeos e DNA extracelular, e a presença e quantidades desses 

componentes variam a depender da linhagem do microrganismo. (1) Na natureza, os biofilmes 

são formados a partir de populações de uma única espécie ou de diferentes espécies de bactérias, 

fungos, protozoários e algas. Sua principal função é garantir proteção às células microbianas 

contra efeitos nocivos, como a falta de nutrientes ou o uso de algum agente químico (como 

antissépticos ou antibióticos), para que cresçam e se desenvolvam aderidas à uma superfície. 

Essa superfície, por sua vez, pode ser biótica (dentes, células e tecidos) ou abiótica (cateteres, 

implantes e outros dispositivos médicos). (2) 

Os biofilmes bacterianos são comunidades multiespécies que podem aderir a quase 

todas as superfícies e são fundamentais para o desenvolvimento dos microrganismos. Essas 

comunidades sésseis podem originar organismos não-sésseis (ex. planctônicos), que podem 

rapidamente se multiplicar e colonizar novos ambientes. Estudos recentes sugerem que 

conforme a densidade celular dentro de um biofilme aumenta, as bactérias conseguem se 

comunicar umas com as outras através de sinais célula-célula. Esse processo, denominado 

quorum sensing, pode levar à secreção de moléculas que sinalizam quando a comunidade 

atingiu um limiar crítico. (3) 

Os biofilmes possuem importante valor ecológico, pois podem participar da produção e 

degradação de matéria orgânica, na remediação de poluentes ambientais recalcitrantes, bem 

como na ciclagem de nitrogênio, enxofre e metais pesados. (2) Entretanto, também estão 

relacionadas a diversas patogenicidades bastante prejudiciais à saúde humana. Sabe-se que mais 

de 80% das infecções bacterianas humanas estão associadas à formação de biofilmes. (4) As 

células protegidas pela estrutura do biofilme são capazes de evadir o sistema imune do 

hospedeiro, além de serem menos susceptíveis à ação de antibióticos. A própria SPE é um 

mecanismo de retardar a difusão das drogas antimicrobianas através do biofilme. Uma outra 

forma de resistência a antibióticos está relacionada a expressão diferencial de genes de células 

do biofilme em comparação com células planctônicas. Além da resistência à medicamentos, os 
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biofilmes também exibem resistência contra bacteriófagos e biocidas químicos, o que leva ao 

desenvolvimento de cepas bacterianas altamente resistentes. (5–6)  

Diversas são as infecções humanas associadas ao desenvolvimento de biofilmes: fibrose 

cística, endocardite, osteomielite, periodontite, cáries dentais entre outras. (7) A cárie é uma 

das doenças bucais relacionadas a biofilmes mais prevalentes e onerosas em todo o mundo, 

comprometendo a saúde e bem-estar de crianças e adultos. Ela é resultante da complexa 

interação entre bactérias orais específicas e a dieta do hospedeiro, o que promove a formação e 

acúmulo de biofilmes cariogênicos, também denominados placas dentais, sobre a superfície dos 

dentes. (8) 

1.2 BIOFILMES DENTAIS 

Placas dentais são biofilmes bacterianos formados principalmente sobre a superfície do 

dente, mas também podem ocorrer na língua, mucosa oral, palato duro, bolsas gengivais ou em 

superfícies artificiais de aparelhos ortodônticos e próteses. (9) Esses biofilmes consistem em 

comunidades microbianas multiespécies, e seu ciclo de vida inicia-se com a colonização 

precoce e adesão reversível de bactérias orais na superfície do dente. Em seguida, ocorre a 

adesão irreversível à superfície mediada pelos polissacarídeos constituintes da matriz 

polimérica. O biofilme, então, sofre maturação com formação de microcolônias e, por fim, 

ocorre a dispersão das células, que retornam ao seu estado planctônico para a colonização de 

novas superfícies (Figura 1). (8,10) 
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Figura 1 - Ciclo de vida de biofilmes bacterianos 

Fonte: Adaptada de SAUER et al. (10) 

 

O biofilme dental é uma forma natural de colonização dos dentes e é considerada parte 

do sistema imune do hospedeiro, uma vez que previne a colonização de microrganismos 

exógenos (frequentemente patogênicos). Entretanto, alguns fatores podem promover mudança 

na predominância das espécies contidas nesse biofilme, levando ao aumento no número de 

bactérias cariogênicas. As principais espécies envolvidas são do gênero Streptococci, como 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis e Streptococcus salivarius. (11) Dentre os fatores 

fundamentais que implicam na alteração da população microbiana, como a ausência de 

adequada higienização oral, a qualidade salivar e carga genética do paciente, podemos destacar 

também o fator nutricional. Sabe-se que o consumo demasiado de açúcares contribui 

decisivamente para o desenvolvimento das cáries, isso porque os açúcares presentes na dieta, 

como a glicose, frutose, lactose e sacarose, são fermentados pelo metabolismo energético das 

bactérias cariogênicas, o que leva à produção de ácidos orgânicos que causam a 

desmineralização de tecidos dentários em razão da queda no pH, caracterizando o surgimento 

das cáries. (12) 

Muitos estudos investigaram a existência de uma correlação entre a quantidade de 

açúcar ingerida, especialmente a sacarose, e o surgimento da doença. (12–14) A sacarose é um 

dissacarídeo formado por glicose e frutose, e tem sido amplamente reconhecida como o açúcar 
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mais cariogênico. (15) Em trabalhos in vitro, foi reportado que a concentração de sacarose no 

meio de cultura influencia a espessura e estabilidade de biofilmes cariogênicos. Além disso, foi 

relatado que quanto mais frequente for a exposição à sacarose, maior será a biomassa de 

biofilmes de S. mutans e, consequentemente, maior a chance de desenvolvimento de cárie. (13–

17)  

Além da contribuição para a produção de ácidos, a sacarose também serve como 

substrato para a produção de polissacarídeos extracelulares de alta adesão pelas bactérias 

cariogênicas. Esses polissacarídeos são fundamentais para a arquitetura do biofilme dental e 

são os principais constituintes da substância polimérica extracelular. Sua síntese ocorre através 

de enzimas denominadas glicosiltransferases (Gtfs). A bactéria S. mutans possui três Gtfs, a 

saber: GtfD, a qual sintetiza (1→6)-α-D-glucanos solúveis em água (dextranos); GtfB, que 

sintetiza (1→3)-α-D-glucanos (mutanos), insolúveis em água; e GtfC, que produz uma mistura 

de ambos os glucanos. Tais polissacarídeos compreendem cerca de 2-10% do peso seco de 

biofilmes dentais. (9) Além dos glucanos, bactérias cariogênicas também podem produzir 

(2→6)-β-D-frutanos (levanos), que são polímeros sintetizados a partir da frutose através das 

frutosiltransferases (Ftfs).  

Os dextranos são polímeros de alto peso molecular, predominantemente formados por 

inúmeras ligações (1→6)-α consecutivas de glicose. Funcionam como reserva de carboidratos 

para as células, além de promoverem a retenção de água e prevenirem a dessecação do biofilme. 

Os mutanos, por sua vez, são fundamentais para a estruturação tridimensional da SPE e 

garantem a virulência de biofilmes cariogênicos. (18) São também polímeros de alto peso 

molecular, compreendendo moléculas altamente ramificadas, cujas cadeias principais são 

formadas por ligações (1→3)-α e as cadeias laterais por ligações (1→6)-α (Figura 2). Sua 

função é promover a agregação das células, melhorando as propriedades coesivas e adesivas da 

placa dental. Além disso, os mutanos também são resistentes à ação de enzimas presentes na 

cavidade oral, favorecendo a estabilidade e durabilidade do biofilme dental. (19) 
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Figura 2 - Estrutura química do mutano 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Além dos glucanos, a SPE do biofilme dental também é composta por proteínas, que 

incluem enzimas envolvidas não só na síntese (Gtfs e Ftfs), mas também na modificação e/ou 

degradação dos componentes da matriz, com a finalidade de promover a dispersão das células 

do biofilme. Ademais, também existem proteínas estruturais, envolvidas na coadesão e 

coagregação bacteriana. Outro importante componente da matriz do biofilme dental são os 

ácidos nucleicos. Sabe-se que o DNA extracelular é fundamental para a estabilidade estrutural 

de muitos biofilmes orais de estreptococos. Além disso, os ácidos nucleicos podem melhorar a 

adesão das células à superfície dental (Figura 3). (9)  

 

Figura 3 - Componentes da substância polimérica extracelular de biofilmes dentais 

Fonte: Elaborada pela autora 
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O controle efetivo dos biofilmes dentais é necessário para minimizar o desenvolvimento 

de cáries, gengivite e periodontite. As estratégias mais utilizadas para evitar o acúmulo de 

placas dentais são a escovação e a utilização de fio dental. Todavia, essas ações mecânicas nem 

sempre são eficientes para prevenir seu desenvolvimento e dada a importância dos constituintes 

da SPE para a arquitetura dos biofilmes dentais, torná-los alvo para o desenvolvimento de 

agentes antibiofilme é uma estratégia promissora. Diversos estudos reportaram a utilização de 

enzimas hidrolíticas exógenas objetivando a inibição e controle de muitos tipos de biofilmes, 

encontrados nos mais diversificados ambientes. (19–23). Essas proteínas com função catalítica 

podem atuar contra biofilmes de diferentes maneiras: prejudicando a etapa inicial de 

colonização microbiana da superfície através da clivagem de proteínas e carboidratos 

envolvidos no processo, ou agindo contra biofilmes já formados, por meio da hidrólise dos 

componentes da SPE (proteínas, DNA extracelular e polissacarídeos). (24) Sabendo que 

enzimas agem de maneira muito específica, elas não devem afetar o balanço microbiológico da 

cavidade oral, além de casos de resistência bacteriana serem raros em comparação aos agentes 

químicos. (19) 

1.3 ENZIMAS COMO TERAPIA CONTRA BIOFILMES DENTAIS 

Diversos trabalhos reportam a eficiência de glicosídeo hidrolases (GHs) em degradar 

polissacarídeos da matriz polimérica de biofilmes bacterianos. (25–27). As GHs formam um 

grupo de enzimas que hidrolisam a ligação glicosídica entre dois ou mais carboidratos e são 

categorizadas em diferentes famílias, de acordo com sua função e sequência de aminoácidos. 

As famílias de GHs estão disponíveis para consulta no banco de dados CAZy (Carbohydrate 

Active Enzyme Database, www.cazy.org).  

Especificamente para o biofilme dental, destaca-se a atividade de duas enzimas 

responsáveis por hidrolisar dextranos e mutanos, denominadas (1→3)-α e (1→6)-α glucanases. 

(1→3)-α glucanases hidrolisam ligações glicosídicas unidas por conexões (1→3)-α, que são 

encontradas principalmente nos glucanos presentes na parede celular de fungos e também nos 

mutanos, polissacarídeos extracelulares sintetizados por bactérias do gênero Streptococci. 

Enzimas que degradam mutano são frequentemente chamadas de mutanases e são classificadas 

de acordo com seu modo de ação em exo- ou endoenzimas. As exomutanases (EC 3.2.1.84) 

hidrolisam ligações (1→3)-α sucessivamente a partir das extremidades não-redutoras dos 

http://www.cazy.org/
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glucanos liberando glicose como produto, enquanto endomutanases (EC 3.2.1.59) clivam 

ligações (1→3)-α da cadeia de mutano de forma randômica, liberando nigero-oligossacarídeos 

de diversos tamanhos. (28) 

 As endomutanases podem ser produzidas por fungos, incluindo espécies dos gêneros 

Aspergillus, Trichoderma e Schizosaccharomyces, e também por bactérias incluindo espécies 

de Bacillus, Paenibacillus e Streptomyces. Baseado nas similaridades de sequência, as 

endomutanases são classificadas em duas famílias de GHs: 71 e 87. Quase todas as mutanases 

produzidas por fungos pertencem à família GH71, enquanto a maioria das enzimas bacterianas 

são da família GH87. No geral, as mutanases bacterianas, que funcionam como endo-

glucanases, tendem a ser mais estáveis do que as enzimas de fungos da família GH71, sendo 

mais ativas em pHs mais altos, cuja condição é mais consistente com o ambiente oral. Apesar 

de representarem uma promissora aplicação biotecnológica na ação contra biofilmes dentais, 

ainda existem poucos estudos de caracterização das enzimas da família GH87. (28) 

 Enquanto as mutanases hidrolisam ligações (1→3)-α, as (1→6)-α glucanases (EC 

3.2.1.11), também denominadas dextranases, catalisam a clivagem de ligações glicosídicas 

unidas por conexões (1→6)-α. As dextranases também são endoenzimas, i.e., hidrolisam 

ligações (1→6)-α da cadeia de dextrano randomicamente, produzindo isomalto-

oligossacarídeos de vários tamanhos. Com base em semelhanças nas sequências de 

aminoácidos, dextranases são classificadas nas famílias GH49 e GH66 e são principalmente 

produzidas por diversos gêneros de bactérias. Tais enzimas possuem inúmeras aplicações 

reportadas, dentre elas destacam-se a utilização em usinas de cana de açúcar e na prevenção de 

cáries dentais. (29–30) 

 O papel de mutanases e dextranases em degradar e impedir a formação de biofilmes de 

S. mutans tem sido demonstrado in vitro e in vivo. Cherdvorapong et al. (2020) reportaram uma 

diminuição substancial na formação de biofilmes de S. mutans depois do tratamento com duas 

mutanases recombinantes de Streptomyces thermodiastaticus HF3-3. Um outro estudo relatou 

queda na biomassa total e no volume da SPE após o tratamento de biofilmes orais de espécies 

mistas com mutanase. Em modelos de roedores, as mutanases diminuíram a incidência de 

cáries. Já dextranases de Actinomyces israelii e Bacteroides ochraceus afetaram a produção de 

SPE e a colonização sacarose-dependente de S. mutans. Além disso, muitos testes clínicos 

avaliaram o efeito de produtos que continham mutanases e/ou dextranases em sua composição, 
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como dentifrícios e gomas de mascar, e relataram diminuição da formação de biofilmes dentais 

nos modelos estudados.  

 Além de GHs, outros grupos enzimáticos também foram reportados como potenciais 

agentes antibiofilmes, como proteases e DNases que degradam proteínas e DNA extracelular, 

respectivamente, da substância polimérica extracelular. (31–32) A construção de um coquetel 

enzimático contendo diferentes classes de enzimas pode ser uma estratégia inteligente para a 

inibição da formação e controle de biofilmes dentais, uma vez que a recalcitrância de biofilmes 

a medicamentos impõe grandes desafios para os tratamentos antimicrobianos existentes.  

1.4 ORGANISMOS UTILIZADOS 

Prevotella melaninogenica e Capnocytophaga ochraceae são espécies de bactérias 

gram-negativas mais comumente encontradas na microbiota do trato respiratório superior, 

inclusive na cavidade oral. Além disso, P. melaninogenica também pode ser encontrada no 

rúmen de bovinos, onde auxilia na quebra de proteínas e carboidratos. Ambas as bactérias são 

frequentemente associadas ao desenvolvimento de diversas doenças infecciosas, dentre elas, a 

periodontite. Sabe-se que C. ochraceae contribui diretamente para a formação inicial de 

biofilmes dentais. Outro microrganismo essencial para a formação de placas e consequente 

desenvolvimento de cáries e periodontite é Streptococcus mutans, já mencionado 

anteriormente. Considerada o principal agente etiológico da cárie dentária, é uma espécie de 

bactéria gram-positiva que apresenta forma de cocos.  

No presente estudo, identificamos um gene que codifica uma mutanase (PmGH87) no 

genoma de P. melaninogenica, e um gene codificante de dextranase (CoGH66) em C. 

ochraceae. Realizamos a clonagem e expressão heteróloga de ambas as enzimas, além de uma 

breve caracterização bioquímica e biofísica. Após a obtenção das proteínas recombinantes, 

também realizamos estudos in vitro para avaliar a atividade dessas enzimas na prevenção da 

formação e na degradação de biofilmes pré-formados de S. mutans (UA159) crescidos em meio 

de cultura com quantidade de sacarose limitante (0,1%) e abundante (1%). Esse estudo fornece 

dados preliminares promissores, que evidenciam a ação efetiva das enzimas exógenas no 

tratamento contra biofilmes bacterianos.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Considerando o potencial biotecnológico das GHs contra biofilmes dentais, esse 

trabalho objetivou a caracterização bioquímica e biofísica de duas enzimas das famílias GH66 

e GH87, bem como a avaliação de suas atividades na degradação e prevenção da formação de 

biofilmes da cavidade oral crescidos em meio de cultura com duas concentrações de sacarose 

diferentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Clonar, expressar e purificar as enzimas PmGH87 e CoGH66; 

2. Obter perfis de pH e temperatura ótimos de atividade para as enzimas estudadas; 

3. Analisar a termo estabilidade das enzimas por meio de Thermofluor; 

4. Obter as estruturas tridimensionais das enzimas estudadas através de modelagem 

molecular; 

5. Comparar biofilmes crescidos em concentração limitante (0,1%) e abundante (1%) de 

sacarose; 

6. Avaliar o efeito das enzimas na prevenção da formação e degradação de biofilmes 

dentais formados por bactérias da espécie Streptococcus mutans crescidos em duas 

condições de sacarose, através de medidas quantitativas (quantidade total de biomassa 

e polissacarídeos insolúveis) e qualitativas (microscopia confocal). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CLONAGEM, EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE PmGH87 e CoGH66 

Os genes que codificam mutanases e dextranases reportadas na literatura foram 

alinhados com a sequência de nucleotídeos do DNA genômico de diversos microrganismos 

presentes na biblioteca de DNAs do Grupo de Biotecnologia Molecular do Instituto de Física 

de São Carlos (Universidade de São Paulo – Brasil), a fim de identificar possíveis alvos para 

clonagem em sistema heterólogo.  

As sequências de nucleotídeos que codificam a mutanase da família GH87 da bactéria 

Prevotella melaninogenica (PmGH87) (GenBank ID: WP_004358976.1) e a dextranase da 

família GH66 de Capnocytophaga ochracea (CoGH66) (GenBank ID: WP_128091406.1) 

foram amplificadas a partir dos respectivos DNA genômicos e clonadas no vetor de expressão 

pETTRX-1a/LIC, como descrito anteriormente. (33) A cepa de Escherichia coli DH5-α foi 

usada para realizar as transformações durante a construção e propagação do plasmídeo, 

enquanto a E. coli Arctic Express foi utilizada para a expressão proteica.  

A expressão heteróloga ocorreu em cultivo a 37 oC e 180 rpm em meio LB contendo 50 

μg.mL-1 de canamicina até a Densidade Óptica em 600 nm (D.O.600) atingir 0.6. Em seguida, 

ocorreu a indução com 1 mM de IPTG e a expressão proteica se deu por aproximadamente 16 

h a 18 oC e 180 rpm. Depois, as células foram coletadas por centrifugação e ressuspensas em 

tampão contendo 50 mM Tris-HCl (pH 8), 200 mM NaCl e 1 mM fluoreto de fenilmetilsulfonil 

(PMSF), e em seguida lisadas por ultrassom com um sonicador F550 (Fisher Scientific, 

Hampton, USA) utilizando 40% de amplitude. O lisado celular foi centrifugado (20,200 x g, 30 

min, 4 oC) para remover os detritos celulares, e o sobrenadante foi utilizado para a purificação 

de PmGH87 ou CoGH66.  

O sobrenadante foi carregado em uma coluna contendo resina de afinidade Ni²+-

Sepharose (GE Healthcare, EUA), previamente equilibrada com tampão 50 mM Tris-HCl (pH 

8), 200 mM NaCl. A eluição ocorreu em concentrações crescentes de imidazol (35 mM, 70 mM 

e 100 mM). As frações contendo proteína foram coletadas e concentradas utilizando o 

concentrador de membrana de polietersulfona com ponto de corte de 30 kDa Vivaspin 20 (GE 

Healthcare, EUA). A amostra resultante foi incubada com a protease Tobbaco Etch Virus (TEV) 

a 4 oC por 16 h para a remoção da cauda de histidina das enzimas alvo.  
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Por fim, um segundo passo cromatográfico em resina de afinidade a Ni²+ foi realizado 

para a separação da PmGH87 e CoGH66 das suas respectivas caudas de histidina livres e da 

TEV protease. A pureza da amostra proteica obtida foi confirmada por SDS-PAGE 15%. As 

enzimas purificadas foram posteriormente concentradas e a concentração de proteína foi 

medida utilizando o espectrofotômetro Nanodrop 1000 (Thermo Scientific, Waltham, EUA), 

em comprimento de onda de 280 nm, aplicando o coeficiente de extinção molar e massa 

molecular teóricos. 

3.2 DETERMINAÇÃO DE pH E TEMPERATURA ÓTIMOS DE ATIVIDADE 

Para a enzima CoGH66, a atividade enzimática foi determinada através do método de 

ácido dinitrosalicílico (DNS), que mede os terminais redutores de sacarídeos (34), utilizando 

como substrato Dextran de Leuconostoc mesenteroides (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). Para 

determinar o pH ótimo de atividade, 0,5 µg de CoGH66 foi incubado com 0,5% de Dextran em 

tampão McIlvaine com o pH variando de 2,5 a 8, a 40 oC por 10 min. Depois de estabelecer o 

melhor pH, onde a enzima tem a maior atividade, a temperatura ótima foi avaliada medindo-se 

a atividade enzimática em 30-60 oC em tampão contendo 50 mM Bis-Tris (pH 6).  

O (1→3)-α glucano é utilizando para realizar testes enzimáticos com mutanases. 

Entretanto, sua obtenção envolve diversas condições limitantes: baixo rendimento, alta 

diversidade estrutural e tempo de obtenção extenso. Portanto, utilizamos pellets bacterianos, 

que são reportados por relembrarem biofilmes in vitro, como substrato para a determinação da 

atividade de PmGH87 (21, 35). Os pellets bacterianos foram preparados como descrito 

anteriormente (35). Brevemente, uma cultura estoque de S. mutans UA159 foi reativada em 

caldo Brain Heart Infusion (BHI) por 18 h a 37 oC e 10% pCO2, e uma alíquota deste meio 

(aproximadamente 10 µL) foi semeada em ágar sangue e incubada por 24 h a 37 oC e 10% 

pCO2, para obtenção de colônias isoladas. Aproximadamente 10 colônias isoladas foram 

transferidas para caldo tioglicolato, o qual foi incubado por 18 h a 37 oC e 10% pCO2 (fase de 

crescimento exponencial). Essa cultura foi utilizada como estoque para a preparação do pellet 

bacteriano. Oito mililitros desse estoque foram transferidos para 500 mL de meio Triptona-

Extrato de Levedura (TYEB) suplementado com 29,2 mM de sacarose em frasco de vidro e a 

cultura foi incubada por 18 h a 37 oC e 10% pCO2. Após o crescimento, as células bacterianas 

juntamente com a matriz extracelular foram coletadas por centrifugação (10,000 x g, 10 min, 4 

oC). Em seguida, os pellets foram sonicados (7 W, Digital Sonifier Unit, model S-150D; 

Branson Ultrasonics Corp., Danbury, CT, USA) sequencialmente: primeiro em tampão 0,05 M 
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PIPES, pH 7, para a remoção de remanescentes do meio de cultura; depois em 0,01 M EDTA, 

para remoção de cálcio; e, por fim, em tampão PIPES novamente. O pellet final foi liofilizado 

e mantido em geladeira até ser utilizado como substrato para ensaios de atividade enzimática 

de PmGH87.  

As misturas reacionais continham 10 µg de pellet bacteriano e 0,5 mg de PmGH87 em 

tampão MES pH 5,5. As amostras foram mantidas em um ThermoMixer Kasvi a 1000 rpm por 

1 h. Depois, foram fervidas a 95 oC por 10 min para parar a reação, filtradas e analisadas pelo 

sistema de cromatografia de troca aniônica acoplada com detecção amperométrica pulsada 

HPAEC (ICS-5000, Dionex, Sunnyvale, USA), equipado com uma coluna analítica 

CarboPAC1 250 mm × 2 mm (Dionex, Sunnyvale, USA). Glicose e nigerose (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, USA) foram utilizados como padrões para a identificação e quantificação dos 

produtos de hidrólise de PmGH87. O pH ótimo da enzima foi determinado utilizando tampão 

McIlvaine variando o pH entre 2,5-8, na temperatura fixa de 40 oC. Posteriormente, uma 

variação de temperatura de 30-60 oC foi realizada em tampão MES no pH ótimo determinado 

previamente, para determinar a temperatura ótima de atividade. 

3.3 THERMOFLUOR 

A técnica de fluorimetria diferencial de varredura (Thermofluor) foi utilizada para a 

determinação da estabilidade das estruturas terciárias de PmGH87 e CoGH66 na presença de 

diversos tampões. Cada medida foi realizada utilizando 5 μL da enzima a 1,5 mg/mL, 10 μL de  

de diferentes tampões com diferentes pHs (na concentração final de 50 mM) e 5 μL do corante 

SYPRO Orange (Invitrogen, California, USA) 5000x concentrado em DMSO, que foi utilizado 

para sondar as enzimas. As amostras foram incubadas em um sistema de detecção iCycler iQ 

Real-Time PCR (Bio-Rad, USA) em uma variação de temperatura começando em 25 até 90 oC 

com incrementos graduais de 1 oC por minuto. A intensidade de fluorescência foi monitorada 

com comprimentos de onda de excitação/emissão em 490/530 nm, respectivamente, permitindo 

a determinação da temperatura de Melting (Tm).  

3.4 ANÁLISE DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DAS ENZIMAS 

Os modelos tridimensionais para as enzimas PmGH87 e CoGH66 foram obtidos 

utilizando o algoritmo de previsão de aprendizado profundo Alphafold. (36) O alinhamento de 

sequências foi realizado através de BLASTp usando o Protein Data Bank (PDB) como o banco 

de dados de origem, e os homólogos mais próximos com a estrutura cristalográfica disponível, 
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preferencialmente apresentando ligantes na fenda catalítica, foram selecionados para 

comparação. Para analisar a interação das enzimas com os substratos e para identificar os 

subsítios do ligantes, o modelo para CoGH66 foi sobreposto com a estrutura cristalográfica de 

uma dextranase de Thermoanaerobacter pseudethanolicus complexada com isomaltohexaose 

(TpDex, PDB: 5AXH), enquanto o modelo de PmGH87 foi sobreposto com a estrutura de uma 

mutanase de Paenibacillus glucanilyticus complexada com nigerose (CagAgI 1-FH1, PDB: 

6K0N). As sobreposições, visualização estrutural e elaboração de figuras foram realizadas 

através de PyMOL (PyMOL Molecular Graphics System, Versão 2.4.1, Schrödinger, LLC). O 

processo de aquisição de modelos e análise de dados foi realizado em colaboração com Caio 

Capetti.  

3.5 CRESCIMENTO DE BIOFILMES 

Para o crescimento dos biofilmes de S. mutans, colônias isoladas de S. mutans UA159 

foram transferidas para caldo BHI e incubadas overnight a 37 oC e 10% pCO2. (37) No dia 

seguinte, as células bacterianas foram centrifugadas, submetidas a lavagem com NaCl 0,9% 

(m/v) e ressuspensas em meio TYEB. A suspensão celular foi ajustada para a D.O. (600 nm) 

de 1,0 ± 0,05, adicionada na proporção 1:100 ao meio TYEB suplementado com 0,1 ou 1% 

(v/v) sacarose, e então inoculadas em placas de cultura de 96 poços (para experimentos 

quantitativos – biomassa total e polissacarídeos insolúveis) ou 24 poços (para experimentos de 

microscopia confocal) de poliestireno. Essa variação na concentração de sacarose foi realizada 

visando avaliar o efeito das enzimas em duas condições diferentes, com biofilmes crescidos em 

condições abundantes (1%) e limitantes (0,1%) do açúcar, visto que na literatura é reportada 

diferença na composição do biofilme nestas duas condições. (38) As placas permaneceram em 

estufa a 37 oC e 10% pCO2 por 24 h para o crescimento dos biofilmes. Todos os experimentos 

foram realizados em quadruplicata. 

3.5.1 Experimentos de inibição da formação de biofilmes 

Para os experimentos de inibição da formação de biofilmes de S. mutans¸ os biofilmes 

bacterianos foram crescidos como descrito anteriormente. Entretanto, as enzimas PmGH87 e 

CoGH66 foram adicionadas ao meio de cultura juntamente à suspensão celular após ajuste de 

densidade óptica. Três diferentes concentrações foram avaliadas para as enzimas isoladas (0,3; 

0,5 e 1 mg/mL), e uma concentração (0,5 mg/mL de cada enzima) para a combinação de 

enzimas. As suspensões celulares contendo as enzimas foram incubadas em microplacas de 96 
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poços, totalizando o volume de 200 µL por poço, e permaneceram em estufa 37 oC e 10% pCO2, 

por 24 h. Os poços apenas com células microbianas e meio de cultura contendo o mesmo tampão 

da solução estoque das enzimas foram considerados controles negativos. No dia seguinte, o 

meio de cultura dos cultivos foi descartado e a microplaca contendo os biofilmes residuais foi 

submetida a lavagem com água ultrapurificada. Posteriormente, adicionou-se 200 µL de cristal 

violeta 0,05% (m/v), que permaneceu incubado por 10 min em temperatura ambiente. Após a 

incubação, o cristal violeta excedente foi removido e os biofilmes residuais submetidos à três 

lavagens com água ultrapurificada. Então, as microplacas foram postas em estufa a 37 oC por 

90 min, para secagem dos biofilmes corados. O cristal violeta aderido à biomassa dos biofilmes 

foi removido com 200 µL de ácido acético 30% (v/v), e a solução foi transferida para uma nova 

microplaca onde realizou-se a medida de absorbância a 570 nm.  

Para quantificar os polissacarídeos extracelulares insolúveis (PEI), os biofilmes 

residuais que permaneceram aderidos à microplaca foram submetidos a uma nova lavagem com 

água ultrapurificada após a remoção do corante e, posteriormente, adicionou-se 200 µL de 1 M 

NaOH para solubilização da matriz polimérica. A microplaca permaneceu sob agitação (300 

rpm) por 15 min e então o conteúdo de cada poço foi transferido para microtubos e submetido 

a centrifugação (10000 x g, 4 oC, 5 min). O sobrenadante resultante foi transferido para novos 

microtubos, onde adicionou-se etanol absoluto na proporção 1:3 (amostra:solvente) para a 

precipitação dos polissacarídeos extracelulares insolúveis. As amostras foram mantidas em 

freezer (- 20oC) por pelo menos 20 min. Depois, realizou-se uma nova centrifugação (10000 x 

g, 4 oC, 5 min), onde o sobrenadante foi descartado e o pellet contendo os PEIs foi submetido 

a secagem em temperatura ambiente por aproximadamente 18 h. Por fim, adicionou-se 220 µL 

de 1 M NaOH aos pellets secos, e as quantidades de glucanos foram quantificadas através do 

método fenol-ácido sulfúrico. (39) As medidas de absorbância foram realizadas no 

comprimento de onda de 490 nm e glicose (0-40 µg/mL)   foi utilizada para construção da curva 

padrão (Figura 4). 
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Figura 4 - Curva-padrão de glicose após coloração pelo método fenol-ácido sulfúrico.  

Da menor (esquerda) para a maior (direita) concentração 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para calcular tanto a redução relativa de biomassa total quanto a redução relativa de PEI, 

utilizou-se a seguinte equação: 

% 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 100 − (
𝐴𝑏𝑠𝑇 ∗ 100

𝐴𝑏𝑠𝐶𝑇𝑅𝐿
)            (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1) 

Onde AbsT = absorbância referente ao tratamento com enzimas; e AbsCTRL = 

absorbância referente ao controle. 

Para avaliar se havia efeito sinérgico proveniente da combinação de duas enzimas, 

utilizou-se o grau de sinergismo (GS), que consiste na seguinte equação: 

𝐺𝑆 =  
[%𝑅𝑅𝐶𝑜𝑚𝑏]

[%𝑅𝑅𝑃𝑚GH87] +  [%𝑅𝑅𝐶𝑜𝐺𝐻66]
                (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

Onde %RRComb = porcentagem de redução relativa de biomassa total para a 

combinação das duas enzimas; %RRPmGH87 e %RRCoGH66 = porcentagem de redução 

relativa de biomassa total para as enzimas PmGH87 e CoGH66, respectivamente. Para GS > 1, 

há efeito sinérgico; para GS < 1, não há efeito sinérgico. 
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3.5.2 Experimentos de degradação de biofilmes previamente formados 

Os biofilmes foram crescidos como mencionado na seção 3.5. Após 24 h de crescimento, 

o meio de cultura foi aspirado dos poços e descartado. Os biofilmes foram lavados com NaCl 

0,9% (m/v), e então as enzimas PmGH87 e CoGH66 em diferentes concentrações (0,125; 0,25; 

0,5 e 1 mg/mL), isoladas ou em combinação, foram diluídas em tampão Phosphate-Buffered 

Saline (PBS) 1X, no volume final de 200 µL/poço. Esses tratamentos enzimáticos foram 

incubados por diferentes períodos de tempo (0,5; 1; 2; 4 e 24 h). Após incubação, a solução 

contendo as enzimas foi recolhida para posterior análise de produtos gerados através do sistema 

HPAEC (ICS-5000, Dionex, Sunnyvale, USA) equipado com uma coluna analítica CarboPAC1 

250 mm × 2 mm (Dionex, Sunnyvale, USA). O biofilme residual foi submetido a lavagens com 

água ultrapurificada e quantificado em termos de biomassa total e polissacarídeos extracelulares 

insolúveis, como descrito no tópico 3.5.1. Os poços contendo apenas PBS 1X, sem adição de 

enzimas, foram considerados como controle negativo. 

3.5.3 Microscopia confocal de varredura a laser 

Para análise de microscopia confocal de fluorescência, 1 µM de Dextran, Alexa FluorTM 

647 (10,000 MW, Thermo Scientific, USA) foi adicionado ao meio de cultura durante o 

crescimento bacteriano para marcar a matriz polimérica extracelular dos biofilmes. Após 24 h 

de crescimento, o meio de cultura foi descartado, os biofilmes lavados com 0,9% NaCl (m/v) e 

então as soluções contendo enzimas foram incubadas. As concentrações enzimáticas e tempo 

de incubação do tratamento foram determinados com base nos resultados quantitativos do 

experimento de degradação de biofilmes. Ao fim do tratamento, os biofilmes foram lavados 

com água ultrapurificada e as células bacterianas foram marcadas com 2,5 µM de SYTO-9 

(Thermo Scientific, USA). Após 15 minutos de incubação com o corante, os biofilmes foram 

novamente lavados e então analisados qualitativamente em um microscópio confocal Zeiss 

LSM 780 equipado com um laser Chameleon Coherent (Tisapphire) como fonte de excitação 

para dois fótons com lentes objetivas Plan-Apochromat (10X).  

3.5.4 Análise estatística 

O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para determinar se os dados de cada experimento 

seguiam uma distribuição paramétrica. Caso sim, o teste utilizado para avaliar diferença 

significativa entre tratamentos foi ANOVA de dois fatores com teste de Tukey para múltiplas 
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comparações. Para dados não paramétricos, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Diferenças 

foram consideradas significativas quando p < 0.05.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DAS ENZIMAS 

Com o auxílio do ProtParam (https://web.expasy.org/protparam/) foram obtidas 

informações sobre a massa molecular estimada e o coeficiente de extinção molar de cada uma 

das enzimas estudadas, com base em suas sequências primárias. Para PmGH87, a massa 

molecular foi estimada em 103,229 kDa e um coeficiente de extinção de 165185 mol/cm em 

280 nm. Já para CoGH66, a massa molecular foi de 63,265 kDa e o coeficiente de extinção 

122745 mol/cm em 280 nm. Esses valores foram utilizados durante as etapas de purificação e 

determinação do rendimento e da concentração final das proteínas. Ambas as proteínas foram 

expressas com êxito em sistema heterólogo utilizando a linhagem E. coli Arctic Express (Figura 

5). Ao final das etapas de purificação, obteve-se um rendimento de aproximadamente 20 mg de 

enzima por litro de cultura para cada uma delas. 

 

 

Figura 5 - SDS-PAGE 15%: à esquerda, a proteína PmGH87; no meio, o marcador de massa molecular (em kDa); 

e à direita, a proteína CoGH66 

Fonte: Elaborada pela autora 

4.2 pH E TEMPERATURA ÓTIMOS DE ATIVIDADE DAS ENZIMAS 

A enzima PmGH87 apresentou a maior atividade em pH 5,5 (Figura 6A), assim como 

as mutanases rAglST1 e rAglST2 descritas por Cherdvorapong et al. (2020) e Agl-FH1 e Agl-

FH2 descritas por Suyotha et al. (2014). Em pH 6,5, a enzima manteve mais de 90% de 

atividade relativa. Já a temperatura ótima de atividade foi 40 oC, embora a enzima tenha 

https://web.expasy.org/protparam/
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mantido mais de 90% de atividade entre 35-45 oC (Figura 6B). Esse resultado novamente 

concorda com os dados obtidos para as mutanases Agl-FH1 e Agl-FH2. (40) Pensando em 

aplicações clínicas para essa enzima, essa faixa de temperatura é bastante interessante, visto 

que diversos sistemas biológicos, como o corpo humano, permanecem em cerca de 37 oC em 

condições normais. Além disso, essa faixa de temperatura corresponde à faixa de temperatura 

de crescimento ótimo de diversas bactérias, inclusive S. mutans.  

 A enzima CoGH66, assim como PmGH87, também mostra atividade ótima em pH 5,5, 

além de manter mais de 90% de atividade entre os pHs 4,5-6,5 (Figura 7A). Esse dado é 

próximo do pH ótimo reportado para diversas dextranases. (30, 41–43) Por outro lado, com 

relação à temperatura, a CoGH66 apresenta melhor atividade em 50 oC, e sua atividade diminui 

cerca de 40% em 40 oC (Figura 7B). Sua temperatura ideal é a mesma reportada para a 

dextranase da bactéria marinha Arthrobacter oxydans KQ11. (44) 

Sabe-se que na cavidade oral o pH salivar é entre 6 e 7, embora os ácidos produzidos 

pelas bactérias que fermentam carboidratos possam diminuir esse pH dando início ao processo 

de desmineralização dos dentes e desenvolvimento de cáries. (45) Como ambas as enzimas 

PmGH87 e CoGH66 apresentam atividade ótima em pH ácido (5,5), essa pode ser uma 

característica interessante pensando em aplicações práticas.  

 

 

 

Figura 6 - Perfil de atividade da PmGH87: A) Atividade relativa da enzima em diferentes pHs; B) Atividade 

relativa da enzima em diferentes temperaturas 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 7 - Perfil de atividade da CoGH66: A) Atividade relativa da enzima em diferentes pHs; B) Atividade relativa 

da enzima em diferentes temperaturas 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.3 ESTABILIDADE TÉRMICA DAS ENZIMAS (Thermofluor) 

A técnica de Thermofluor foi utilizada com o objetivo de analisar a termoestabilidade 

das enzimas PmGH87 e CoGH66. Para isso, utilizou-se diferentes tampões com diferentes 

faixas de pH e concentrações de NaCl (Tabela 1). O emprego dessa técnica nos permite 

identificar em qual tampão e pH as enzimas se mantêm mais termoestáveis com base na 

temperatura de Melting (Tm).  

Tabela 1 - Temperatura de Melting das enzimas PmGH87 e CoGH66 em diferentes tampões 

pH tampão [NaCl] (mM) Tm de PmGH87 (oC) Tm de PmGH66 (oC) 

- Água 0 51,00 51,00 

1,2 HCl 0 26,00 0,00 

2,0 HCl 0 45,00 0,00 

3,0 Ácido Cítrico 0 42,00 0,00 

4,0 Citrato de Sódio 0 51,00 42,00 

4,5 Acetato de Sódio 0 52,00 37,00 

4,7 Citrato de Sódio 0 52,00 51,00 

5,0 Acetato de Sódio 0 54,00 49,00 

continua 
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continuação 

5,0 Fosfato de 

Potássio 

0 54,00 52,00 

5,5 Citrato de Sódio 0 50,00 53,00 

5,5 Fosfato de Sódio 0 52,00 53,00 

5,8 MES 0 55,00 53,00 

6,0 Fosfato de 

Potássio 

0 52,00 53,00 

6,0 Bis-Tris 0 53,00 53,00 

6,2 MES 0 55,00 53,00 

6,5 Fosfato de Sódio 0 49,00 50,00 

6,5 Cacodilato de 

Sódio 

0 52,00 52,00 

6,5 Bis-Tris 0 54,00 53,00 

6,5 MES 0 54,00 52,00 

6,7 Bis-Tris 0 53,00 53,00 

7,0 Fosfato de 

Potássio 

0 48,00 50,00 

7,0 HEPES 0 53,00 51,00 

7,0 Bis-Tris 0 53,00 52,00 

7,3 Acetato de 

Amônio 

0 53,00 51,00 

7,5 Fosfato de Sódio 0 46,00 47,00 

7,5 Tris 0 52,00 49,00 

8,0 Imidazol 0 51,00 47,00 

8,0 HEPES 0 49,00 47,00 

8,0 Tris 0 50,00 47,00 

8,0 Bicina 0 48,00 47,00 

8,5 Tris 0 49,00 46,00 

9,0 Bicina 0 41,00 42,00 

9,5 Carbonato de 

Sódio 

0 40,00 34,00 

continua 
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continuação 

10,0 Carbonato de 

Sódio 

0 37,00 34,00 

3,0 Ácido Cítrico 300 37,00 0,00 

4,5 Acetato de Sódio 300 50,00 39,00 

5,0 Fosfato de 

Potássio 

300 52,00 52,00 

5,5 Bis-Tris 300 52,00 53,00 

5,5 Citrato de Sódio 300 51,00 53,00 

5,8 MES 300 52,00 52,00 

6,0 Bis-Tris 300 52,00 52,00 

6,5 Cacodilato de 

Sódio 

300 51,00 52,00 

6,5 Fosfato de Sódio 300 48,00 52,00 

7,0 Bis-Tris 300 49,00 52,00 

7,0 HEPES 300 49,00 51,00 

7,3 Acetato de 

Amônio 

300 49,00 51,00 

7,5 Tris 300 47,00 49,00 

8,0 HEPES 300 48,00 46,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Com base nas temperaturas de Melting para a enzima PmGH87, pode-se concluir que 

ela apresenta melhor estabilidade térmica em tampão MES nos pHs 5,8 e 6,2 (Tm = 55 oC), 

embora também apresente boa estabilidade em tampões com ampla faixa de pH, entre 4,5 e 7,5. 

Nos tampões contendo 300 mM de NaCl, não foi observado nenhum aumento na Tm, pelo 

contrário, sendo observada Tm = 52 oC para o tampão MES no pH 5,8, sugerindo que a enzima 

seja termicamente mais estável na ausência de sal. A enzima CoGH66 também apresenta boa 

estabilidade em um extenso intervalo de pHs (5,0 a 7,0), e a maior Tm é de 53 oC. Assim como 

a enzima da família GH87, a CoGH66 também não apresenta ganho na Tm em tampões com 

NaCl, embora as temperaturas tenham se mantido iguais (53 oC) na presença de sal. Por fim, 

nenhuma das enzimas apresenta boa estabilidade térmica em pHs muito ácidos (abaixo de 3) 

ou pHs muito básicos (acima de 9).  
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4.4 ESTRUTURAS TRIDIMENSIONAIS DAS ENZIMAS 

Modelos preditivos tridimensionais para as enzimas PmGH87 e CoGH66 foram obtidos 

com sucesso utilizando o algoritmo Alphafold, com um pLDDT total de 95,87 e 92,29, 

respectivamente. 

O modelo de CoGH66 revelou uma arquitetura de três domínios, que é típico dos 

membros da família GH66: um domínio catalítico, geralmente denominado domínio A, que 

apresenta um enovelamento (β/α)8, e dois domínios β terminais (Figura 8A). Encontrado no N-

terminal, o domínio N apresenta um enovelamento do tipo imunoglobulina, enquanto o domínio 

C, no C-terminal, é caracterizado por seu motivo chave grega. Semelhante a outras dextranases 

caracterizadas estruturalmente da família GH66, a CoGH66 não apresenta um Módulo de 

Ligação a Carboidrato da família 35 (Carbohydrate Binding Module, CBM35) que divide o 

domínio A em duas partes, conforme reportado para CITases da mesma família. (46–47) 

No modelo preditivo de CoGH66, a porção N-terminal contendo os 20 primeiros 

resíduos de aminoácido da sequência foi dobrada para dentro da cavidade catalítica colidindo 

com o ligante sobreposto, isomaltohexaose. Uma análise dos valores de pLDDT dos resíduos 

individuais mostrou que o N-terminal possui, de fato, baixa confiabilidade como indicado na 

Figura 8B. Na estrutura cristalográfica de TpDex, a região correspondente não pôde ser 

determinada devido à falta de densidade eletrônica. (48) Isso é um indicativo de que tal 

fragmento é altamente flexível e sua posição no modelo preditivo é bastante imprecisa. Para 

evitar interpretações errôneas, esse fragmento foi retirado do modelo.  
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Figura 8 - Modelo tridimensional de CoGH66 A) Representação da superfície da CoGH66 evidenciando 

os três domínios conservados: o domínio catalítico A (verde), o domínio N (vermelho) e o 

domínio C (azul); B) Representação em fita da enzima colorida pelos valores de pLDDT de 

cada resíduo. As regiões azuis apresentam um pLDDT próximo de 100, representando alta 

confiabilidade, enquanto que as regiões em vermelho apresentam baixos valores de pLDDT; 

C) Representa a superfície eletrostática de CoGH66, onde as regiões carregadas negativamente 

são indicadas em vermelho e as áreas carregadas positivamente estão coloridas em azul. A 

cavidade catalítica é destacada e os subsítios são rotulados como proposto por Davies et al. 

(49) 

Fonte: Elaborada pela autora; DAVIES et al.(49) 

 

Por comparação com a TpDex, os resíduos Glu33 e Asp270 foram identificados como 

ácido/base catalítico e nucleófilo, respectivamente. Além disso, ao analisar a posição da 

isomaltohexaose sobreposta, bem como a superfície eletrostática de CoGH66, também foram 

identificados seis subsítios de ligantes, de +2 a -4, de acordo com a nomenclatura proposta por 

Davies et al. (1997) (Figura 8C). Os resíduos conservados Tyr143, Asp144, Tyr194 e Asn311 

medeiam as interações com os subsítios -1 e -2. O Trp335 é o único resíduo conservado a 

interagir com os subsítios de aglicona, enquanto que o Tyr408 conservado foi identificado 

possivelmente interagindo com os subsítios -3 e -4.  

Consistente com a ideia de que as (1→3)-α glucanases são enzimas multimodulares 

(50), a análise da arquitetura de domínios mostra que, além do módulo catalítico, um CBM6 no 

N-terminal e um domínio de função desconhecida no C-terminal são encontrados na sequência 
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desta enzima. O modelo da mutanase de Prevotella melaninogenica apresenta um 

enovelamento β-hélice paralelo constituindo o módulo catalítico, compatível com as três 

estruturas cristalográficas de GH87 atualmente disponíveis do PDB.  

 

Figura 9 - Modelo da mutanase PmGH87 com os três domínios destacados: o catalítico (verde), o CBM6 

(vermelho) e o domínio de função desconhecida (azul); B) Superfície eletrostática de PmGH87 

evidenciando a cavidade catalítica, que é ocupado por oligossacarídeos de (1→3)-α glucanos, extraído 

do PDB 6K0U. Destacados com círculos estão os átomos O6 de cada subsítio. Eles são coloridos em 

amarelo caso impedidos estericamente para substituição de glicose e, em verde, caso contrário; C) 

Resíduos da enzima envolvidos com a interação aos ligantes 

Fonte: Elaborada pela autora 

Estudos prévios sobre (1→3)-α glucanases da família GH87 relatam a presença de 11 

resíduos ácidos conservados, dos quais apenas um (Glu763 em Agl-KA) não está presente na 

PmGH87. Os três resíduos mais importantes para a catálise, como avaliados por Yano et al. 

(2019), podem ser identificados na nossa sequência como Asp355, Asp378 e Asp379. A 

sobreposição com a estrutura cristalográfica da glucanase de Paenibacillus glycanilyticus 

complexada com oligossacarídeos de (1→3)-α glucano, combinada com a análise da superfície 

eletrostática revelou a presença de oito subsítios e uma intrincada rede de interações, como 

mostra a Figura 9C.  

A ampla cavidade catalítica é compatível com o papel da enzima na degradação do 

esqueleto principal do mutano. Além disso, analisando a posição de átomos O6 do ligante no 

sítio catalítico (Figura 9B), torna-se evidente que a enzima apresenta limitações em relação a 

tolerância à substituições de glicose O6, que podem ser encontradas na estrutura do mutano. O 
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resíduos de glicose ocupando os subsítios -3, -2, +1 e possivelmente -1, apresentam seus átomos 

O6 voltados para a superfície eletrostática da enzima, dessa forma, esses subsítios estão 

provavelmente impedidos estericamente para decorações. Por essa razão, a utilização de uma 

(1→6)-α glucanase é essencial para melhorar a eficiência da degradação enzimática do mutano, 

uma vez que reduziria o grau de substituição desse polissacarídeo e, assim, forneceria mais 

sítios acessíveis para a enzima PmGH87.  

4.5 COMPARAÇÃO DE BIOFILMES CRESCIDOS A 0,1 E 1% DE SACAROSE 

As cáries dentais resultam da interação de bactérias específicas com os constituintes da 

dieta, que formam biofilmes sobre a superfície dos dentes. A sacarose é considerada o 

carboidrato dietético mais cariogênico, primeiro por ser fermentável, mas também por servir 

como substrato para a síntese de polissacarídeos extracelulares e intracelulares no biofilme 

dental. Neste trabalho, biofilmes de Streptococcus mutans foram crescidos in vitro em meio de 

cultura sob duas concentrações iniciais de sacarose: 0,1% e 1%. Foi possível observar que 

biofilmes crescidos na concentração menor de sacarose resultaram em cerca de 18% menos 

biomassa total em comparação com biofilmes crescidos em 1% de sacarose (Figura 10A). Essa 

diferença é ainda mais pronunciada quando os polissacarídeos insolúveis extracelulares foram 

quantificados através da técnica de fenol-ácido sulfúrico (Figura 10B). Essa técnica é 

amplamente utilizada para a quantificação de carboidratos em amostras devido à sua 

sensibilidade e simplicidade. Consiste no rompimento das ligações glicosídicas dos 

polissacarídeos pelo ácido sulfúrico, fornecendo seus respectivos monossacarídeos, que são 

posteriormente desidratados em hidroximetilfurfural (quando o monossacarídeo é uma hexose). 

Após a desidratação, ocorre a subsequente complexação dos produtos formados com o fenol, 

resultando em mudança de coloração que é proporcional à quantidade de açúcar presente na 

amostra. A leitura de absorbância é medida na região do visível e os dados mostram que 

enquanto biofilmes crescidos com 1% de sacarose apresentam 48,65 ± 0,19 µg, os biofilmes 

crescidos a 0,1% têm uma diminuição drástica na quantidade de polissacarídeos extracelulares 

insolúveis, com apenas 3,33 ± 0,07 µg (Figura 10B).  
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Figura 10 -  Diferenças de biomassa total (A) e polissacarídeos insolúveis (B) entre biofilmes crescidos a 0,1 e 1% 

de sacarose. * diferença significativa (p < 0.05)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Figura 11 -  Imagens de microscopia confocal mostrando a diferença entre biofilmes crescidos a 0,1 e 1% 

de sacarose 

Fonte: Elaborada pela autora 
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 Imagens de microscopia confocal de varredura a laser demonstram a formação de uma 

camada homogênea de polissacarídeos extracelulares (PEI) e células bacterianas sobre a 

microplaca para biofilmes de S. mutans crescidos em condição abundante de sacarose (1%) 

(Figura 11). Essa observação está em notável contraste com aquela feita em condição de 

sacarose limitada (0,1%), onde é possível observar descontinuidades na matriz do biofilme que 

são evidenciadas pela ausência de polissacarídeos extracelulares e células microbianas, 

formando um biofilme menos espesso. Tais dados qualitativos sustentam o que foi observado 

para as análises de biomassa total e quantificação de polissacarídeos. Além disso, esses 

resultados corroboram o que foi constatado por Xiao et al. (2012), que mostram que a maior 

concentração de sacarose aumentou a biomassa dos biofilmes de S. mutans UA159 como 

consequência da formação de uma matriz rica em SPE. Cai e colaboradores (2016) também 

reportam mudanças na quantidade de polissacarídeos insolúveis, além da contagem de unidades 

formadoras de colônias (UFC) e peso seco dos biofilmes, a depender da concentração de 

sacarose. Juntos, esses dados evidenciam que a concentração de sacarose pode afetar a 

arquitetura tridimensional dos biofilmes, bem como sua robustez. Ademais, sugerem que a 

exposição à sacarose aumenta a cariogenicidade dos biofilmes de estreptococos de forma dose-

dependente.  

4.6 EFEITO DAS ENZIMAS RECOMBINANTES NA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE 

BIOFILMES DE S. mutans 

Sabendo da importância dos polissacarídeos extracelulares com ligações glicosídicas 

(1→3)-α e (1→6)-α para os biofilmes bacterianos que crescem sobre os dentes, afetar a síntese 

desse componente da matriz polimérica poderia comprometer a aderência bacteriana e, deste 

modo, influenciar a formação, o desenvolvimento e as características físicas dos biofilmes 

dentais. A fim de avaliar se as enzimas estudadas neste trabalho são capazes de agir na 

prevenção da formação de biofilmes bacterianos da espécie Streptococcus mutans, realizamos 

ensaios onde tanto PmGH87 (mutanase) quanto CoGH66 (dextranase) foram adicionadas 

separadamente em três concentrações distintas (0,3; 0,5 e 1 mg/mL) ou em combinação (0,5 

mg/mL cada), junto ao meio de cultura para inóculo das bactérias. Essas condições foram 

avaliadas para o crescimento de biofilmes sob duas concentrações de sacarose: 0,1% e 1%. 

Após o tempo de crescimento de 24 h, a formação de biofilmes foi avaliada quantificando-se a 

biomassa total e os polissacarídeos insolúveis da matriz.  
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Figura 12 - Inibição da formação de biofilmes: redução relativa de biomassa total em comparação ao controle 

(TYEB + tampão sem enzimas) considerado como 0%. A) Efeito das enzimas isoladas contra 

biofilmes crescidos com 0,1% de sacarose; B) Efeito das enzimas isoladas contra biofilmes crescidos 

com 1% sacarose; C) Avaliação do efeito sinérgico entre as enzimas PmGH87 e CoGH66. * diferença 

significativa (p < 0.05)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 Considerando os dados de biomassa total, para os biofilmes crescidos com 0,1% de 

sacarose pode-se observar que ambas as enzimas, PmGH87 e CoGH66, foram capazes de inibir 

até 80% da formação de biofilmes (Figura 12A). Não houve diferenças significativas entre as 

distintas concentrações testadas ou entre uma enzima e outra, sugerindo que na menor dose e 

independente da especificidade de clivagem da enzima, o biofilme crescido com 0,1% de 

sacarose tem sua formação consideravelmente inibida. Já para os biofilmes crescidos com 1% 

de sacarose, observou-se um resultado semelhante ao crescido em condição limitada do açúcar 

para a enzima PmGH87, que apresentou cerca de 90% de inibição da formação para todas as 

concentrações testadas (Figura 12B). Entretanto, para a enzima CoGH66, a maior redução 

alcançada foi de 55% na menor concentração enzimática. Esse dado difere significativamente 

tanto do que foi observado para a enzima PmGH87, quanto para os biofilmes crescidos a 0,1% 

de sacarose. Além disso, para a dextranase (CoGH66), a maior concentração resultou em menor 

inibição (~30%), contrariando o que fora observado para os demais grupos, que não mostraram 

diferenças entre uma concentração e outra.  

 Quando as duas enzimas são adicionadas em combinação, também observa-se inibição 

da formação de biofilmes para as duas concentrações de sacarose testadas (Figura 12C). Essa 

inibição é mais bem pronunciada para o biofilme de 0,1%, com aproximadamente 71% de 

redução da formação. Baseamo-nos na descrição quantitativa de sinergismo, que 

frequentemente é descrito em termos de grau de sinergismo (GS), para avaliar se o efeito 

sinérgico ocorreu. O GS é calculado medindo-se a diferença entre a mistura sinérgica (no caso, 

PmGH87 e CoGH66 juntas) e a soma dos efeitos dos componentes individuais (PmGH87 e 
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CoGH66 isoladas). Os resultados para ambos os biofilmes, crescidos em condições abundantes 

(1%) ou limitadas (0,1%) de sacarose, indicam que não houve sinergismo durante a inibição da 

formação do biofilme. Isso porque os GS calculados (aproximadamente 0,46 para os dois casos) 

estão abaixo de 1, indicativo de que não houve ação sinérgica.  

 

Figura 13 - Inibição da formação de biofilmes: redução relativa de polissacarídeos insolúveis extracelulares em 

comparação ao controle (TYEB + tampão sem enzimas) considerado como 0%. A) Efeito das enzimas 

isoladas contra biofilmes crescidos com 0,1% de sacarose; B) Efeito das enzimas isoladas contra 

biofilmes crescidos com 1% sacarose; C) Avaliação do efeito sinérgico entre as enzimas PmGH87 e 

CoGH66. * diferença significativa (p < 0.05) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Os resultados referentes à análise de polissacarídeos insolúveis extracelulares são 

ligeiramente diferentes daqueles observados para análise de biomassa total, isso porque a 

análise de biomassa total ocorre por meio da coloração com o cristal violeta, um corante básico 

que se liga a moléculas carregadas negativamente e a polissacarídeos na matriz extracelular. 

Além disso, o cristal violeta também cora bactérias gram-positivas (como Streptococcus 

mutans) devido a presença de uma espessa camada de peptideoglicanos em suas paredes 

celulares. Portanto, essa técnica de avaliação de biofilmes considera todos esses componentes, 

enquanto a análise de PEI considera apenas os polissacarídeos extracelulares insolúveis que 

foram separados dos demais componentes da matriz através de etapas que envolvem a utilização 

de NaOH.  

 Para o biofilme crescido em condição limitada de sacarose (0,1%), observa-se uma 

porcentagem de redução de PEI de cerca de 89 e 85% para as enzimas PmGH87 e CoGH66, 

respectivamente, em suas maiores concentrações (1 mg/mL) (Figura 13A). As porcentagens de 

redução são maiores para o biofilme de 1% de sacarose, com até cerca de 96 e 93% para a 

mutanase e dextranase, respectivamente, descritas nesse trabalho (Figura 13B). Já o tratamento 
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com ambas as enzimas resultou em até 98% de redução, mas diferente da análise de biomassa 

total, para polissacarídeos insolúveis o resultado foi mais bem pronunciado para o biofilme de 

1% de sacarose (Figura 13C). Sabendo que os biofilmes crescidos em meio de cultura contendo 

1% de sacarose produzem maior quantidade de glucanos insolúveis, é compreensível que as 

enzimas tenham um efeito inibitório maior sobre PEI nesta condição.   

 É esperado que mutanases e dextranases sejam capazes de interferir no processo de 

síntese de glucanos pelas glicosiltransferases. Considerando que esses polímeros são essenciais 

para o estabelecimento da matriz, bem como para a aderência das células microbianas à 

superfície, essas classes enzimáticas podem promover a prevenção do crescimento de biofilmes 

dentais. Nossos resultados estão parcialmente de acordo com o observado por Hayacibara et al. 

(2004), que relatam que uma mutanase e uma dextranase, sozinhas, são capazes de diminuir a 

quantidade total de polissacarídeos insolúveis formada por bactérias do gênero Streptococci. 

Entretanto, embora os autores demonstrem que a combinação das duas classes de enzimas 

aumenta a inibição da formação de glucanos insolúveis em comparação com o tratamento com 

as enzimas sozinhas, nossas descobertas sugerem que para a combinação de PmGH87 e 

CoGH66 esse efeito não ocorre, pois não houve ação sinérgica entre as enzimas. 

Considerando apenas o efeito das enzimas isoladas, nossos resultados confirmam o que 

foi reportado por inúmeros estudos sobre a efetividade dessas classes enzimáticas na prevenção 

da formação de biofilmes de estreptococos orais (21, 30, 52–54). Por exemplo, um estudo sobre 

mutanases recombinantes de Streptomyces thermodiastaticus HF3-3 demonstrou que as 

enzimas foram capazes de inibir a formação de biofilmes de S. mutans NRBC 13955 em até 

52% do controle. (24) Um outro trabalho, de Schachtele e colaboradores (1975), reportou 58,1 

e 60,4% de inibição da formação de glucanos insolúveis por duas dextranases provenientes de 

bactérias orais, Actinomyces israelii e Capnocytophaga ochraceae (cuja nomenclatura anterior 

era Bacteroides ochraceus), respectivamente, sendo esta última a mesma espécie bacteriana 

cujo genoma foi sequenciado e utilizado para produção da dextranase recombinante CoGH66 

descrita neste trabalho.  

 Através de nossos resultados, foi possível concluir que as enzimas estudadas neste 

trabalho são ligeiramente mais eficientes na inibição de biofilmes crescidos em condições 

abundantes de sacarose (1%), embora a diferença para o biofilme de menor concentração de 

sacarose (0,1%) não seja tão grande. Portanto, deduz-se que tanto a mutanase PmGH87 quanto 
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a dextranase CoGH66 previnem a formação de biofilmes dentais, independente da exposição 

dos mesmos à sacarose, i.e., independentemente de sua cariogenicidade.  

4.7 EFEITO DAS ENZIMAS RECOMBINANTES NA DEGRADAÇÃO DE 

BIOFILMES PREVIAMENTE FORMADOS 

O último estágio do ciclo de vida dos biofilmes bacterianos envolve a dispersão das 

células contidas na matriz, para que voltem a seu estilo de vida planctônico e possam colonizar 

novas superfícies. Essa etapa envolve extensas mudanças regulatórias e metabólicas na 

população microbiana do biofilme para permitir a evacuação das células dispersas. Além disso, 

ocorrem extensas mudanças estruturais, que são evidentes devido à perda substancial de 

biomassa do biofilme, indicando que um aspecto chave da dispersão é a parcial desestruturação 

da matriz composta pelos polissacarídeos, DNA extracelular e proteínas. (56) Por essa razão, é 

esperado que as células microbianas secretem enzimas capazes de degradar os componentes da 

matriz. (57) Alguns estudos já relataram a presença de genes que codificam mutanases e 

dextranases em genomas de bactérias presentes na cavidade oral. (58–59) 

 Nos últimos anos, inúmeros trabalhos mostraram a degradação de biofilmes bacterianos 

através da desorganização da matriz pela ação de enzimas, que muitas vezes são similares 

àquelas produzidas pelos próprios microrganismos formadores de biofilmes. Entretanto, essas 

enzimas podem ser adicionadas de maneira exógena aos biofilmes para induzirem sua 

degradação passiva, sem provocar alterações regulatórias e metabólicas na população 

bacteriana provenientes do mecanismo de dispersão. (57) A mutanase e a dextranase 

recombinantes relatadas neste trabalho, clonadas a partir do genoma dos microrganismos P. 

melaninogenica e C. ochraceae, respectivamente, foram adicionadas de maneira exógena a 

biofilmes pré-formados de S. mutans, a fim de avaliar se são capazes de degradar os 

polissacarídeos da matriz extracelular e culminar na redução da biomassa dos mesmos. Como 

observamos diferenças na arquitetura e quantidade da matriz polimérica entre biofilmes 

crescidos em meio de cultura em condição abundante e limitada de sacarose, também avaliamos 

se existe diferença na ação das enzimas em ambas as situações. 

 Primeiro, avaliamos o efeito da mutanase PmGH87 e da dextranase CoGH66 de forma 

isolada em diferentes tempos de incubação, em uma concentração fixa (1 mg/mL) para observar 

se o efeito existe e se é tempo-dependente. Como é possível observar na Figura 14AB, em 

termos de redução de biomassa total, ambas as enzimas seguem um comportamento tempo-
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dependente. Entretanto, para o biofilme de 0,1% de sacarose, observa-se que o efeito de 

degradação de biofilmes pré-formados é maior, visto que logo em tempos menores já se atinge 

um grande efeito de redução, de 97,38% ± 0,3 em 2 h para a enzima PmGH87 e 98,35% ± 0,93 

em 4 h para a enzima CoGH66. Para o biofilme crescido em condição abundante de sacarose 

(1%), o efeito tempo-dependente também é aparente, contudo, não se observa um platô nas 

horas iniciais de tratamento, sendo a maior redução de biomassa total atingida apenas em 24 h 

de incubação, com 92% ± 0,77 para a mutanase PmGH87 e 85,68% ± 0,92 para a dextranase 

CoGH66.  

 

Figura 14 - Efeito das enzimas em diferentes tempos de incubação e em duas condições de sacarose: abundante 

(1%) e limitante (0,1%). A) Quantificação de redução relativa de biomassa total para a enzima 

PmGH87; B) Quantificação de redução relativa de biomassa total para a enzima CoGH66; C) 

Quantificação de redução de polissacarídeos extracelulares insolúveis após tratamento com a enzima 

PmGH87; e D) Quantificação de redução de polissacarídeos extracelulares insolúveis após tratamento 

com a enzima CoGH66 

* diferença significativa (p < 0.05) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Em termos de redução de polissacarídeos extracelulares insolúveis, os dados também 

indicam um efeito tempo-resposta (Figura 14CD). Porém, o efeito de redução é maior sobre 

tais componentes da matriz polimérica, onde logo em tempos curtos já se observa cerca de 80% 

de redução para ambas as enzimas e ambos os biofilmes (0,1 e 1% sacarose). Ou seja, para a 
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análise de PEI não existe diferença muito grande em termos de efeito entre um tipo de biofilme 

e outro, como observado para a análise de biomassa total. Em certos tempos de incubação e a 

depender da enzima, o efeito sobre PEI pode ser até significativamente maior para o biofilme 

produzido em 1% de sacarose.  

 Considerando que o biofilme crescido na condição de 0,1% de sacarose apresenta menor 

quantidade de polissacarídeos extracelulares insolúveis, e que estes são importantes para a 

manutenção da arquitetura tridimensional da matriz, era esperado que tais biofilmes fossem 

mais suscetíveis à degradação enzimática, resultando na diminuição significativa de biomassa 

em menor tempo de tratamento, em comparação com biofilmes mais robustos (crescidos a 1% 

de sacarose). Nossos resultados claramente demonstram uma diminuição substancial da 

biomassa total e dos polissacarídeos extracelulares insolúveis após a introdução de uma 

mutanase ou de uma dextranase em biofilmes de S. mutans pré-formados. Esse efeito já fora 

reportado na literatura para ambas as classes enzimáticas. Por exemplo, a mutanase de 

Paenibacillus sp. MP-1 degradou até 64% de biofilmes previamente formados de S. mutans 

após alguns minutos de incubação. (60) Xiao et al. (2012) também reportaram uma substancial 

redução na quantidade celular e de SPE de biofilmes crescidos a 1% de sacarose após 

tratamento com uma mutanase. Análises de microscopia eletrônica de varredura revelaram que 

normalmente as células de S. mutans são compactas e envoltas por uma rede onde estão 

interconectadas por ligações, indicando a produção de exopolissacarídeos ((1→3)-α glucanos). 

Entretanto, após o tratamento com a mutanase de Paracoccus mutanolyticus RSP02, observou-

se a perda da conectividade entre as células, indicando a degradação do biofilme pela enzima. 

(53) A dextranase proveniente da bactéria marinha Catenovulum sp. DP03 (Cadex2870), 

descrita por Deng et al. (2020), também se mostrou capaz de remover placas dentais 

previamente formadas por S. mutans em até 90,8% após 24 h. Além disso, Wang et al. (2016) 

reportaram diminuição na espessura de biofilmes após tratamento com uma dextranase de 

Arthrobacter oxydans KQ11-1.  

 A fim de avaliar se existe atividade sinérgica entre as enzimas, i.e., se a dextranase 

CoGH66 e a mutanase PmGH87 auxiliam uma à outra durante o processo hidrolítico sobre o 

biofilme, resultando em um maior efeito em menor tempo de incubação, realizamos testes de 

degradação de biofilmes combinando as duas enzimas. As doses enzimáticas totais selecionadas 

foram de 0,125; 0,25; 0,5 e 1 mg/mL sendo, para todas elas, 50% de dextranase e 50% de 

mutanase. O tempo de incubação selecionado para o biofilme de 0,1% de sacarose foi de 30 

minutos, já para o biofilme de 1%, foi de 2 horas (Figura 15).  
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Figura 15 - Efeito sinérgico na degradação de biofilmes. Redução relativa de biomassa total e polissacarídeos 

extracelulares insolúveis (PEI). A) Teste para o biofilme crescido em condição limitada de sacarose 

(0,1%); B) Teste para o biofilme crescido em condição abundante de sacarose (1%) 

* diferença significativa (p < 0.05) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 É possível observar que o efeito combinado das duas enzimas segue um padrão dose-

dependente com relação à redução de biomassa total. Já os polissacarídeos insolúveis são 

consideravelmente degradados logo nas concentrações mais baixas. Essa observação sugere 

que mesmo após a degradação de PEI, as células se mantêm aderidas à microplaca e umas às 

outras provavelmente com auxílio de outros biopolímeros, uma vez que a biomassa não teve a 

mesma taxa de redução dos exopolissacarídeos. O GS para a dose enzimática mais alta testada 

é de 5,54 para o biofilme de 0,1% e 3,18 para o biofilme de 1%, indicando que existe efeito de 

sinergismo para o tratamento combinado de PmGH87 e CoGH66 (Figura 16).  
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Figura 16 - Sinergismo na dose enzimática de 1 mg/mL. A e B) Degradação sobre o biofilme crescido a 0,1% de 

sacarose, dados quantitativos (A) e qualitativos (B) de biomassa total. C e D) Degradação sobre o 

biofilme crescido a 1% de sacarose, dados quantitativos (C) e qualitativos (D) de biomassa total 

* diferença significativa (p < 0.05) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Além das imagens qualitativas após a quantificação da biomassa total utilizando cristal 

violeta (Figura 16BD), também realizamos microscopia de varredura confocal, onde foi 

possível observar as mudanças estruturais que os biofilmes sofrem após a degradação da SPE. 

Como mostra a Figura 17, para o biofilme crescido a 0,1% de sacarose, o controle (tratado 

apenas com PBS) apresenta conjuntos de células empacotadas (microcolônias), o que também 

é observado para o tratamento com as enzimas isoladas. Em contrapartida, é possível notar que 

após o tratamento com a combinação da mutanase PmGH87 e da dextranase CoGH66, a 

biomassa do biofilme diminui substancialmente. Para a dose de 0,25 mg/mL, observa-se uma 

diminuição dos agregados de bactérias e de polissacarídeos da SPE (Figura 17A). Já para a dose 

de 1 mg/mL, o efeito é bastante pronunciado, restando quase nenhum sinal de células 
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bacterianas ou polissacarídeos extracelulares após 30 minutos de tratamento (Figura 17B). 

Esses dados qualitativos sustentam o que foi quantificado para biomassa total e polissacarídeos 

insolúveis.  

 

Figura 17 - Imagens de microscopia confocal após tratamento do biofilme crescido a 0,1% de sacarose com as 

doses enzimáticas totais de: A) 0,25 mg/mL; e B) 1 mg/mL. Em verde, as células bacterianas coradas 

com SYTO-9 e em vermelho a matriz polimérica (Dextran, Alexa Fluor 647). 

Fonte: Elaborada pela autora 

O mesmo padrão de degradação do biofilme de 0,1% foi também observado para o 

biofilme crescido em condição abundante de sacarose (1%), com a ressalva de que esse 

biofilme, como descrito anteriormente, é mais homogêneo e apresenta uma camada contínua de 

células e substância polimérica extracelular (Figura 18). Outra importante observação é que 

após o tratamento com as enzimas isoladas por 2 horas observa-se uma diminuição substancial 

de polissacarídeos extracelulares, embora a densidade celular se mantenha similar ao controle. 

Esse dado novamente sugere que podem existir outros componentes da matriz que auxiliam a 

adesão das células umas às outras e à microplaca e que somente após o tratamento com ambas 

as glicosídeo hidrolases, esses componentes não são mais eficientes em manter a adesão celular. 

Nossos resultados, portanto, indicam que o tratamento com as duas enzimas resultou em 

significativamente menos biomassa e conteúdo de polissacarídeos extracelulares em 

comparação às glucanases sozinhas, mostrando que restringir a clivagem hidrolítica à uma 

única ligação glicosídica ((1→3)-α ou (1→6)-α) é insuficiente para degradar completamente a 

matriz. Resultados similares já foram relatados, por exemplo, Wiater et al. (2004) mostraram 

que a combinação de uma mutanase de Trichoderma harzianum F-470 e uma dextranase 
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comercial hidrolisa o mutano presente em biofilmes pré-formados em cerca de 95% após 24 

horas de incubação. Já em termos de densidade celular, Johansen et al. (1997) reportaram 

sinergismo proveniente da combinação das duas classes enzimáticas ao observar que o número 

de células (em UFC) sobre discos de hidroxiapatita diminuiu até 2,5 log após o tratamento. Os 

resultados de Ren et al. (2019) revelam que a degradação sinérgica de ligações glicosídicas 

(1→3)-α e (1→6)-α da matriz de glucanos foi necessária para a desorganização eficiente da 

estrutura do biofilme e para maximizar a atividade de um agente antimicrobiano. 

 

Figura 18 -  Imagens de microscopia confocal após tratamento do biofilme crescido a 1% de sacarose com as doses 

enzimáticas totais de: A) 0,25 mg/mL; e B) 1 mg/mL. Em verde, as células bacterianas coradas com 

SYTO-9 e em vermelho a matriz polimérica (Dextran, Alexa Fluor 647) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Ao analisarmos os produtos provenientes da hidrólise dos biofilmes de S. mutans 

identificamos picos de nigerose, um dissacarídeo de glicose unido por ligação (1→3)-α. Esses 

picos foram quantificados para cada tratamento testado, e obtivemos os dados apresentados na 

Tabela 2, onde observamos que o tratamento com PmGH87 sozinha gera uma quantidade 

pequena de nigerose. É esperado que enzimas (1→3)-α endoglucanases gerem nigero-

oligossacarídeos provenientes da hidrólise do mutano (66). Já dextranases clivam as cadeias 

laterais do polissacarídeo extracelular (unidas à cadeia principal por ligações (1→6)-α), por 

esse motivo a nigerose não é um produto da hidrólise de biofilmes pela CoGH66 sozinha. 

Entretanto, quando avaliamos os produtos da combinação de ambas as enzimas, a quantidade 

de nigerose aumenta, sugerindo novamente o sinergismo, onde a dextranase provavelmente 

facilita o acesso de mutanases ao substrato (mutano). Esses dados corroboram o que foi 
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proposto para a análise dos modelos preditivos de estrutura tridimensional de ambas as enzimas, 

que propõe que a dextranase CoGH66 poderia fornecer mais sítios acessíveis para a mutanase 

PmGH87 e, assim, melhorar a catálise enzimática do mutano. Além disso, os biofilmes 

crescidos a 1% de sacarose apresentam maiores quantidades de nigerose em comparação com 

biofilmes crescidos a 0,1%, indicando que a elevada concentração de sacarose realmente resulta 

em biofilmes mais robustos e que disponibilizam maior quantidade de mutano (ou 

polissacarídeos extracelulares insolúveis) a ser hidrolisado pelas glicosídeo hidrolases.   

       Tabela 2 - Nigerose liberada pela hidrólise de biofilmes de S. mutans 

 Nigerose (mM) 

Sacarose (%) 0,1 1 

PmGH87 0,5 mg/mL 0,0279 0,7764 

CoGH66 0,5 mg/mL - - 

PmGH87 + CoGH66 0,5 mg/mL* 0,0822 1,3521 

PmGH87 0,125 mg/mL 0,0093 0,4474 

CoGH66 0,125 mg/mL - - 

PmGH87 + CoGH66 0,125 mg/mL* 0,0236 0,8250 

* Concentração para cada enzima 

Fonte: Elaborada pela autora 

 A combinação de mutanase e dextranase foi efetiva nos tempos de tratamento de 30 

minutos (para o biofilme de 0,1% de sacarose) e 2 horas (1% sacarose). No entanto, observamos 

redução maior de PEI em comparação com a biomassa total nos experimentos de degradação, 

e isso pode ser explicado pela presença de outros biopolímeros na matriz extracelular de 

biofilmes cariogênicos. Como revisado por Klein e colaboradores (2015), além de 

polissacarídeos também podem ser encontrados DNA extracelular e ácido lipoteicóico na 

matriz polimérica de Streptococcus mutans, e estes componentes contribuem para a arquitetura 

do biofilme pois aumentam a síntese de glucanos e promovem a adesão e agregação bacteriana 

nas superfícies. Assim, é possível que outros eventuais constituintes da matriz polimérica de 

biofilmes da linhagem UA159 de S. mutans tenham auxiliado na adesão intercélulas e com a 

superfície da microplaca e, por essa razão, a redução de biomassa total (i.e., do biofilme 
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propriamente dito) é menos pronunciada do que a redução dos polissacarídeos extracelulares 

insolúveis. 

4.8 EXPERIMENTOS ADICIONAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Em biofilmes bacterianos, proteínas e DNA extracelular são comumente reportados 

como componentes da substância polimérica extracelular, além dos polissacarídeos 

extracelulares. Na tentativa de identificar outros possíveis biopolímeros presentes na matriz de 

biofilmes de Streptococcus mutans, realizamos testes preliminares utilizando as enzimas DNase 

I (desoxirribonuclease) e papaína (uma protease proveniente de Carica papaya), na 

concentração de 1 mg/mL, apenas para o biofilme crescido a 0,1% de sacarose. Após 15 

minutos de tratamento com a enzima DNase I, observamos cerca de 32% de redução de 

biomassa total, enquanto após 4 horas de tratamento com papaína, nenhuma redução relativa 

de biomassa foi observada. Esse dado sugere que na matriz de biofilmes de S. mutans UA159 

pode haver DNA extracelular e pouco ou nenhum conteúdo proteico. Decidimos, então, extrair 

a substância polimérica extracelular dos biofilmes (de acordo com Chiba et al. (2015)) e avaliar 

se havia DNA ou proteínas na amostra. Realizamos eletroforese em gel de agarose 1%  (35 min 

a 90 V) e foi possível identificar uma banda referente ao DNA presente na SPE, que desaparece 

após tratamento com DNase I (Figura 19A). Também utilizamos um kit de extração de DNA 

(Wizard Genomic DNA Purification Kit, Promega) onde foi possível quantificar a presença de 

aproximadamente 9 ng DNA/µL. De fato, a presença de DNA extracelular em biofilmes 

cariogênicos que crescem na presença de sacarose já foi relatada. (9) Por fim, também 

realizamos eletroforese em gel de poliacrilamida 15% da amostra de SPE extraída, entretanto, 

não foi possível visualizar nenhuma banda, sugerindo que provavelmente o conteúdo proteico 

deste biofilme é (ou quase é) nulo (Figura 19B). Esses resultados são preliminares e 

experimentos mais precisos precisam ser realizados a fim de identificar os possíveis 

componentes da matriz, como a Ressonância Magnética Nuclear. Entretanto, eles são úteis 

como ponto inicial para o delineamento de experimentos futuros que visam a construção de 

misturas enzimáticas para a degradação de biofilmes bacterianos, em busca de um efeito 

significativo em pouco tempo de tratamento.  
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Figura 19 - Substância polimérica extracelular extraída. A) Gel de agarose da SPE extraída e após tratamento com 

DNase I; B) Gel de poliacrilamida da SPE extraída 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5 CONCLUSÃO 

PmGH87, uma (1→3)-α glucanase (mutanase) de Prevotella melaninogenica e CoGH66, 

uma (1→6)-α glucanase (dextranase) de Capnocytophaga ochraceae, foram clonadas, 

expressadas em sistema heterólogo e purificadas. O perfil de atividade em diferentes pHs e 

temperaturas para cada uma das enzimas foi obtido, bem como a predição de suas estruturas 

tridimensionais. Ambas as enzimas demonstraram capacidade de inibir a formação de biofilmes 

de S. mutans. Além disso, a combinação das duas se mostrou significativamente mais eficaz em 

degradar biofilmes previamente formados. Esse resultado demonstra que a degradação 

sinérgica de ligações glicosídicas (1→3)-α e (1→6)-α da matriz polimérica é necessária para 

desorganizar eficientemente a estrutura do biofilme e deixar as células bacterianas mais 

suscetíveis à morte por bactericidas. Por fim, concluímos que biofilmes crescidos em condição 

limitante de sacarose é mais suscetível à ação enzimática pois são menos robustos, ou seja, tem 

menor quantidade de polissacarídeos extracelulares insolúveis e volume de biomassa total, em 

comparação com biofilmes crescidos em condição abundante do açúcar. Esse dado reafirma 

que a sacarose é essencial para a formação dos polissacarídeos extracelulares e, 

consequentemente, para a cariogenicidade de biofilmes dentais.  

 Além da degradação de polissacarídeos extracelulares, também foram apresentados 

dados preliminares que indicam a presença e mostram a degradação de outro componente da 

matriz de biofilmes dentais. Esse dado fornece um importante ponto de partida para o esboço 

de experimentos futuros que visam a produção de um coquetel enzimático efetivo em degradar 

biofilmes bacterianos com pouco tempo de tratamento. 
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