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RESUMO 
 

DIVINO, B.S. Produção biotecnológica de L-asparaginase (ASP1) de 

Saccharomyces cerevisiae em sistema de expressão heterólogo Pichia 

pastoris. 2015. 88p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de ciências 

Farmacêuticas, universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Utilizada amplamente no tratamento de Leucemias Linfoblásticas Agudas, a L-

Asparaginase é uma enzima que atua diminuindo a concentração de L-asparagina 

livre no plasma e, dessa forma, impede a proliferação de células cancerígenas. Isso 

ocorre porque tais células, ao contrário das células saudáveis, não conseguem 

sintetizar o aminoácido L-asparagina que necessitam para a síntese proteica por 

não possuírem a enzima asparagina sintetase devido a um silenciamento genético. 

A L-Asparaginase utilizada no Brasil era importada e produzida em bactéria, o que 

gerava problemas com custo e abastecimento, além de causar algumas reações 

imunológicas aos usuários. Isso impulsiona a encontrar alternativas para produção 

nacional de tal enzima e, se possível, com menor potencial alergênico. Para isso, foi 

estudada a produção da enzima L-Asparaginase do gene ASP1 de Saccharomyces 

cerevisiae em sistema de expressão heteróloga Pichia pastoris através da clonagem 

do gene sintético (ASP1), com códons otimizados para expressão em P. pastoris, 

estudo este nunca antes realizado ao que se sabe. Além disso, a produção da 

enzima foi realizada com auxílio de um planejamento experimental fatorial em 

agitador orbital levando em conta as variáveis: pH, temperatura e concentração do 

indutor. A melhor condição encontrada dentre as estudadas neste trabalho foi, a 

temperatura de 20°C, pH 6,0 e concentração de indutor de 1,5% que alcançou uma 

atividade de 6,9 U/g de célula e apesar do esforços, o peptídeo sinal utilizado (alfa 

da S. cerevisiae) não foi capaz de promover a secreção da enzima para o meio 

extracelular.Deve-se salientar que a realização de um maior número de ensaios 

através de um planejamento experimental fatorial fracionário para encontrar uma 

região de rendimentos máximos talvez melhore o ajuste dos modelos mostrados. 

Este trabalho foi a primeira tentativa de expressão do gene ASP1 de S. cerevisiae 

em Pichia pastoris até o momento, e pretende-se aprofundar mais este estudo. 

 

Palavras chave: Pichia pastoris, L- Asparaginase, S. cerevisiae, Expressão  
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ABSTRACT 
 

DIVINO, B.S. Biotechnological production of L-asparaginase (ASP1) of 

Saccharomyces cerevisiae in a heterologous expression system Pichia 

pastoris. 2015. 88p. Thesis (Master) - Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Used widely in the treatment of Acute lymphoblastic leukemia, L-Asparaginase is an 

enzyme that acts by decreasing the concentration of L-asparagine free in the plasma 

and thus prevents the proliferation of cancer cells. This is because such cells, in 

contrast to healthy cells can not synthesize L-asparagine amino acid for protein 

synthesis need not possess the enzyme asparagine synthetase due to a gene 

silencing. The L-asparaginase used in Brazil was imported and produced in bacteria, 

which caused problems with cost and supply, as well as cause some immune 

responses to users. This boosts find alternatives to domestic production of this 

enzyme and, if possible, less allergenic potential. For this, the production of L-

asparaginase enzyme ASP1 Saccharomyces cerevisiae gene heterologous to Pichia 

pastoris expression system was investigated by cloning the synthetic gene (ASP1), 

with codons optimized for expression in P. pastoris, this study never before achieved 

to what is known. Furthermore, the enzyme production was performed with the aid of 

a factorial design in an orbital shaker taking into account the following variables: pH, 

temperature and concentration of inducer. The best condition found among those 

studied in this work was a temperature of 20 ° C, pH 6.0 and concentration of 1.5% 

inductor attained an activity of 6.9 U / g cell and despite the efforts, used signal 

peptide (S. cerevisiae alpha) was not able to promote the secretion of the enzyme 

into the medium extracelular.Deve be noted that the achievement of a greater 

number of tests using a fractional factorial design yields to find a region maximum 

might improve the fit of the models shown. This work was the first attempt to ASP1 

gene expression of S. cerevisiae in Pichia pastoris to date, and is intended to further 

deepen this study. 

 

Key words: Pichia pastoris, L-asparaginase, S. cerevisiae Expression 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A formação de todas as células sanguíneas ocorre na medula óssea que ocupa o 

espaço interno dos ossos. São encontradas na medula, as células mães ou 

precursoras que originam os componentes normais do sangue. A leucemia é uma 

doença com características malignas que afeta os glóbulos brancos e que na 

maioria dos casos tem origem desconhecida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

De forma geral, a leucemia é uma doença clonal resultante de mutações somáticas 

em uma célula linfóide progenitora que altera a regulação da proliferação celular, 

diferenciação e apoptose (YILMAZ and UDDEN, 2015). 

O tipo de leucemia mais frequente na infância é a leucemia linfoblástica 

aguda ou LLA, que também pode ocorrer em adultos. Em crianças de 2 a 5 anos a 

incidência de LLA entre os cânceres é de vinte e cinco por cento. A população 

branca é normalmente mais acometida pela doença, assim como aqueles que vivem 

em zonas urbanas (LEITE et al., 2007; OTERO et al., 2014). 

De acordo com as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil em 2014, 

informação publicada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2015), a leucemia 

ocupa a quinta posição na Região Norte (4 por 100 mil); no que se refere ao ranking 

nacional, ocupa a nona posição. 

Apesar de em muitos casos não se saber a origem, a LLA pode se 

desenvolver por problemas cromossômicos, exposição à radiação, transplante de 

medula óssea e exposição a algumas toxinas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

LINFOMA E LEUCEMIA - ABRALE, 2012). 

A diminuição das células sanguíneas normais gera sintomas como:  

 Anemia, gerando cansaço e sonolência; 

 Aparecimento de manchas roxas mesmo sem ter ocorrido trauma, petéquias 

e também sangramentos prolongados provenientes de ferimentos muito 

pequenos; 

 Com a queda na produção dos glóbulos brancos ocorre a diminuição da 

imunidade podendo gerar frequentes infecções (ABRALE, 2015). 

Com relação ao tratamento, o objetivo principal é fazer com que as contagens de 

células sanguíneas voltem ao normal, e o primeiro tratamento indicado para tentar 

controlar esse aumento exagerado do número de células jovens é a quimioterapia, 
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no caso da LLA, a enzima L-Asparaginase é amplamente utilizada para este fim 

(HEALT, 2013). A importância da L-Asparaginase para o tratamento da LLA é 

baseada no fato das células malignas necessitarem de fonte exógena de asparagina 

para sua manutenção e na presença da L-Asparaginase a fonte sérica é suprimida, 

impedindo o desenvolvimento de tais células (STECHER et al., 1999). 

Nem toda L- Asparaginase possui atividade antineoplásica e isso parece estar 

vinculado à afinidade enzima-substrato. As L-Asparaginases provenientes de alguns 

micro-organismos como de Escherichia coli e Erwinia chrysanthemi possuem 

atividade antineoplásica contra a LLA; todavia, possuem alguns efeitos colaterais, 

como alergias, que com o passar do tempo de uso podem neutralizar seu efeito 

(RICHA et al., 2012). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia 

e suas Especialidades - ABIFINA (2013), o Brasil apresenta fraca expressão no 

cenário mundial na pesquisa tecnológica e na produção industrial de biofármacos. 

Dessa forma, a necessidade de novas enzimas terapêuticas é de grande interesse 

tanto na biotecnologia quanto na indústria e na medicina brasileiras. 

Uma das mais promissoras frentes de inovação tecnológica com grande 

potencial de impulsionar a produção industrial é a biotecnologia, pois, além de 

sermos consumidores de biofármacos, há forte tendência mundial em buscar rotas 

alternativas usando processos biotecnológicos para produção de princípios ativos 

farmacêuticos (ABIFINA, 2013). 

Em função disto, este projeto estudou a produção da enzima L-Asparaginase 

advinda de Saccharomyces cerevisiae, importante biofármaco utilizado no 

tratamento de LLA a fim de produzir uma enzima estável, com custos mais baixos e 

menores potenciais alergênicos para os usuários. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Leucemia Linfóide ou Linfoblástica Aguda 

A leucemia é definida como um tipo de câncer no qual sua origem é dada 

como um dano genético adquirido e não passado por herança genética, de uma 

única célula na medula óssea. Esta doença se divide em duas formas principais, 

aguda e crônica. A leucemia aguda é uma doença de progressão rápida, que 

afeta a maior parte das células que ainda não estão completamente 

diferenciadas e, por isso, não conseguem realizar suas funções normais 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA - ABRALE, 2012).  

As células anormais se multiplicam de forma incontrolável e se acumulam na 

medula óssea como exemplificado na Figura1. 

 

Figura1. Medula óssea normal em comparação com a medula óssea 
comprometida pela LLA (Autoria própria). 
 

Esta é uma patologia predominante na infância, acomete com maior 

frequência crianças na faixa etária de 3 a 10 anos. Este tipo de neoplasia 

também pode acometer adolescentes e é mais raro o acometimento durante a 

vida adulta, voltando a aumentar a incidência após os 60 anos de idade. Entre 

crianças, a doença é mais comum naquelas de cor branca e do sexo masculino 

(MERCK, 2008; FARIAS, 2004).   
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As enzimas L-asparaginases estão entre os medicamentos que são utilizados 

nos protocolos de tratamento da doença, o uso dessa enzima se dá desde os 

anos 70 (ORTEGA et al., 1977). 

2.2  L-Asparaginase 

Para a indústria, a produção de enzimas de fontes microbianas é um 

procedimento desejável, levando em conta que assim podem ser alcançadas altas 

quantidades em relativamente curto espaço de tempo, já que essas células 

possuem tempo de geração mais curto e possuem tecnologias desenvolvidas para a 

manipulação genética que permitem o aumento da produção dessas enzimas. Estas 

enzimas são substitutas muito boas na ausência ou dificuldade de obtenção de 

enzimas humanas (ANBU, et. al, 2015). 

O uso de enzimas como agentes terapêuticos vem sendo reconhecido há 

muitos anos, no entanto, apenas nas últimas décadas essa aplicação tem 

despertado maior interesse, em função dos muitos avanços alcançados na área de 

processos biotecnológicos. Apesar da alta eficiência de catálise, do baixo impacto 

causado ao ambiente e da capacidade de ser usada em condições moderadas de 

temperatura e pH, também apresentam algumas desvantagens como por exemplo, 

extensas etapas de purificação para eliminar materiais tóxicos contaminantes, além 

de serem rapidamente degradadas no corpo e quase sempre imunogênicas 

(SOARES et al., 2002). 

Na década de 70, após vários estudos clínicos, a L-Asparaginase foi adotada 

em vários protocolos para o tratamento de doenças hematopoiéticas malignas, e 

suas formulações são usadas por via intravenosa (MULLER E BOOS, 1998). 

A enzima L-Asparaginase é tetramérica e hidrolisa L-asparagina e L-glutamina, 

transformando-os em L-aspartato ou L-glutamato, respectivamente, e em amônia. A 

diminuição da disponibilidade desses aminoácidos leva à inibição da síntese de 

proteínas constitutivas, além de proteínas regulatórias fundamentais como as do 

ciclo celular e proteínas anti-apoptóticas, resultando na morte das células 

cancerosas. Alguns estudos sugerem que por causar efeitos drásticos nas células 

tumorais, as L-Asparaginases devem depletar alguns outros aminoácidos 

(AVRAMIS, 2012). A reação que ocorre com os aminoácidos na presença da L-

Asparaginase é a hidrólise da ligação amida da cadeia lateral da L-asparagina, por 
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exemplo, gerando L-aspartato e amônia, conforme mostrado na Figura 2 (NARTA 

et.al., 2007). 

 

 

Figura 2. Reação catalisada pela L-Asparaginase (modificado de NARTA et.al., 

2007). 

As células tumorais, devido à baixa expressão ou ausência da enzima 

Asparagina sintetase, necessitam de L-asparagina de fonte externa para realizar a 

síntese de proteínas. Assim, elas não conseguem se desenvolver e se proliferar na 

presença da L-Asparaginase no sangue, como representado no esquema da Figura 

3 (NAGGAR, et al., 2014). 

 

 
Figura 3. Mecanismo de ação antitumoral da L-Asparaginase (modificado de 

MULLER E BOOS, 1998). 
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Diversos estudos clínicos sustentam o uso de L-Asparaginase em toda a 

terapia e também seu uso em fases de remissão-indução da doença. Combinações 

de medicamentos utilizando L-Asparaginase com corticosteróides (prednisolona e 

dexametasona) e outros agentes quimioterápicos como o metotrexato, vincristina e 

mercaptopurina podem potencializar a atividade da enzima e, consequentemente, 

melhorar o resultado (ANDRADE et al., 2014). 

Os pacientes que seguem o tratamento adequado com L-Asparaginase, com 

doses e horários respeitados, apresentam alto benefício clínico (RIZZARI et al., 

2013). No entanto, o uso contínuo da L-Asparaginase pode induzir à resposta 

imune, levando à produção de anticorpos anti-Asparaginase, sendo esta a principal 

causa de resistência ao medicamento e redução de sua eficácia. Os sintomas dessa 

resposta imune incluem urticária, erupções, prurido, eritema, edema, bronco 

espasmos, hipotensão e raramente choque anafilático. Em alguns casos, também, 

podem ocorrer efeitos como disfunção hepática, alterações na coagulação 

sanguínea, diarreia, vômito, pancreatite, supressão da medula óssea, hiperglicemia 

e baixos níveis séricos de antitrombina III e fibrinogênio (AVRAMIS et al., 2012). 

Estudos demonstram que duas isoformas de L-Asparaginase de S. cerevisiae 

(Asp1 e Asp3) tiveram sua caracterização bioquímica realizada ao final da década 

de 1970. Porém, até o momento poucos trabalhos realizaram uma caracterização 

detalhada das mesmas e verificaram seu potencial antileucêmico. A Asp1, por 

exemplo, ainda não teve seus parâmetros cinéticos determinados em razão de sua 

baixa abundância após os procedimentos de purificação realizados nos trabalhos 

publicados até o momento (DUNLOP et al., 1978). 

A L-Asparaginase terapêutica está disponível em três formas diferentes de 

formulação, duas a partir de formas nativas e de origens bacterianas (E. coli e E. 

chrysanthemi) e uma obtida a partir da enzima de E. coli conjugada com polietileno 

glicol - PEG (NARTA et al., 2007). Esses medicamentos apresentam mecanismos 

de ação e toxicidade muito parecidos, embora suas propriedades farmacocinéticas 

difiram. As principais formulações existentes no mercado são Elspar® (de origem de 

E. coli), Erwinase® (de origem de Erwinia chrysanthemi) e Oncaspar® (forma 

covalentemente ligada a monometoxipolietilenoglicol (mPEG)). 
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A principal desvantagem do uso da enzima de origem procariótica é o aparecimento 

de reações de hipersensibilidade, por isso o desenvolvimento de uma enzima de 

origem eucariótica é muito promissor para minimizar esse fator antigênico, o que 

diminuiria os efeitos colaterais conhecidos dos biofármacos de origem bacteriana. 

2.3 Expressão de Proteínas 

Vários sistemas de expressão vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos 

para a produção de medicamentos a base de proteínas. A escolha do tipo de micro-

organismo mais apropriado é baseada nas prioridades e necessidades de cada 

proteína heteróloga a ser expressa. Vários critérios devem ser preenchidos para se 

escolher um sistema de expressão como, por exemplo: alto nível de expressão do 

produto, estabilidade do material produzido, aplicabilidade humana, não ser 

patogênica nem pirogênica e preservar a atividade da proteína (SCHMIDT, 2004). 

Os micro-organismos tais como bactérias e fungos, por serem de fácil 

modificação genética, terem elevadas taxas de crescimento e normalmente 

possuírem rendimento elevado de expressão de proteína heteróloga, são os 

sistemas mais utilizados para este fim (SCHMIDT, 2004). Os sistemas de expressão 

à base de proteínas recombinantes em leveduras têm provado ser uma eficiente 

fonte de proteínas de interesse industrial, sendo uma das alternativas mais 

frequentemente utilizadas para a produção proteínas em larga escala (BUCKHOLZ 

e GLEESON, 1991). 

Dentre os micro-organismos recomendados para expressar proteínas 

heterólogas, as leveduras têm sido desde os anos 70 as células mais comumente 

utilizadas, e a Saccharomyces cerevisiae a mais aplicada. Fato este que se justifica 

por serem organismos eucariotos, de fácil crescimento e manipulação e com 

habilidade para realizar modificações pós-traducionais (IDIRIS et al., 2010; PORRO 

et al., 2011). 

Mesmo havendo bastante informação a respeito da genética da levedura S. 

cerevisiae, ela não apresenta o sistema de expressão de proteínas heterólogas 

mais favorável, por possuir baixa habilidade na secreção de tais proteínas e alta 

capacidade fermentativa, produção de etanol e hiperglicosilação quando comparada 

com outras leveduras (MULLER et al., 1998; DAMASCENO, HUANG E BATT, 

2012). 
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2.3.1 Pichia pastoris  
 

A levedura Pichia pastoris foi escolhida como micro-organismo produtor das 

L-Asparaginases nesse trabalho devido às suas características fisiológicas, que 

permitem aplicação em escala industrial. Pichia é um gênero que pertence à família 

Saccharomycetaceae (ordem Saccharomycetales, classe Saccharomycetes, filo 

Ascomycota e reino Fungi), se apresenta morfologicamente em células esféricas ou 

ovais e suas colônias apresentam coloração de branco a creme (Figura 4). 

(POUTOU et al., 2005). 

 

  

Figura 4. Características macro e microscópicas da Pichia pastoris (Autoria própria). 
 

A levedura P. pastoris tornou-se em uma das mais estudadas por ser um dos mais 

úteis e versáteis sistemas de expressão de proteínas heterólogas. Há alguns anos a 

P. pastoris vem sendo reconhecida como um sistema altamente eficaz para a 

produção de proteínas. Entre os principais fatores que deram tal reconhecimento a 

esta levedura estão: 

 A facilidade com a qual são realizadas as técnicas necessárias para a 

modificação molecular de P. pastoris; 

 A alta capacidade de produzir proteínas heterólogas intra ou 

extracelularmente; 

 Capacidade de realizar modificações pós-traducionais; Disponibilidade do 

sistema de expressão e de outras ferramentas comercialmente 

(CEREGHINO et al., 2000), (DALY et al., 2005). 
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É também muito usada por ser uma levedura metilotrófica, ou seja, que 

possui capacidade de utilizar o metanol como única fonte de carbono em seu 

crescimento em meio de cultura, além de possuir um promotor forte e muito bem 

caracterizado para produção heteróloga de proteínas (o promotor que regula a 

expressão da enzima álcool oxidase - AOX1). Possui também vetores de expressão 

integrativos e estáveis (INVITROGEN, 2010). 

A espécie P. pastoris contém dois genes, denominados AOX1 e AOX2 (álcool 

oxidase 1 e 2). A enzima AOX2 possui a mesma atividade que a AOX1, porém seu 

nível de expressão é muito menor, devido ao fato de seu promotor ser mais fraco. O 

promotor AOX1 requer a presença de metanol para ser ativado e, na ausência dele, 

se torna reprimido. Além de metanol, o sistema AOX1 necessita da ausência de 

glicose para ser plenamente ativado. Assim, o promotor AOX1 é controlado pela 

manipulação da fonte de carbono adicionado ao meio de cultura (TORRES; 

MORAES, 2000). 

Existem três fenótipos em estirpes recombinantes de P. pastoris, que diz 

respeito a sua capacidade de utilizar metanol: Mut+, MutS ou Mut-. No fenótipo Mut+ 

os genes AOX estão intactos, gerando crescimento rápido em metanol; o fenótipo 

MutS (lenta utilização de metanol) resulta da perda parcial da atividade de oxidação 

de álcool causada por uma alteração no gene AOX1 (álcool oxidase 1), e o 

resultado disso é o crescimento lento em metanol em comparação com as taxas de 

crescimento observadas nas estirpes Mut+; por fim a não utilização de metanol, 

resulta no fenótipo Mut-, em que ambos os genes AOX são interrompidos 

(CEREGHINO et al., 2000). 

As variantes como meio de cultivo, pH, temperatura, agitação e etc. para a 

produção de proteínas nessa levedura podem variar de acordo com a linhagem a 

ser utilizada ou de acordo com a proteína heteróloga a ser expressa. Pode-se dizer 

que não há protocolos fixos que vão garantir uma produção ideal, mas algumas 

orientações observadas ao longo das pesquisas realizadas geram uma melhoria 

importante na produtividade (COS et al., 2006). 

A levedura P. pastoris possui como temperatura ideal de crescimento 30 °C. 

Verificou-se que em temperaturas acima de 32 °C ou muito baixas decai a 

expressão de proteínas heterólogas (COS et al., 2006; ZEPEDA et al.,2014). 

O meio de cultura comumente utilizado para tal levedura é o BMS 

(Basalt salt medium), mas apesar de ser considerado um padrão, pode não ser o 
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ideal para alguns casos. Dessa forma, podem ser usados meios alternativos como o 

BGMY (meio complexo tamponado com glicerol) ou BMMY (meio complexo 

tamponado com metanol) (COS et al., 2006; HOLMES et al., 2009). 

Quanto ao pH ideal a ser utilizado, P. pastoris se mantêm bem na faixa de pH 

3 a 7, porém, diferentes estudos utilizam pH 5 a 6 com o intuito de reduzir os efeitos 

de proteases no meio, e para melhorar a estabilidade da proteína heteróloga. Já se 

sabe também que valores de pH muito superiores a 5,0 podem causar precipitação 

e importantes problemas, como por exemplo, interferência na medição da densidade 

óptica - DO (COS et al., 2006). 

Várias proteínas farmacologicamente importantes foram produzidas neste sistema 

de expressão, como pode-se ver na Tabela 1: 

 

Tabela 1. Expressão heterólogas em Pichia pastoris. 

Proteína 
Níveis de 

Expressão (g/L). 
Local de 

Expressão Referências 

Enzimas 

H-meprina β 0,058 Secretado (Schlenzig et al., 2015). 

L- Asparaginase 107 Intracelular (Ferrara et al., 2006). 

Polipeptídeos (ELPS) 0,25 Secretado (Schipperus et al., 2009). 

Canstatin-N 0,78 Intracelular (Yin et al., 2012). 

Pectate Lyase 0,004 Secretado (Guo et al., 1995). 

Spinach P. 0,1 Intracelular (Brandes et al., 1996). 

 
 

A levedura metilotrófica P. pastoris tem várias características que permitem que ela 

seja uma hospedeira ideal para a produção heteróloga de proteínas. Talvez o mais 

importante para a indústria é que essa levedura permite um processo de purificação 

mais rápido e mais eficiente, quando a proteína alvo é secretada, por causa da 

baixa concentração de proteínas endógenas que ela normalmente secreta (ZEPEDA 

et al.,2014). 
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2.4 Desempenho da produção 

Com o desenvolvimento de tecnologias genéticas que são capazes de clonar 

e expressar um gene considerado estranho em um hospedeiro heterólogo, tornou-

se possível produzir várias proteínas em quantidade abundante para uso 

terapêutico. Porém, o sistema de expressão melhor para cada proteína deve ser 

levado em conta, pois, proteínas expressas em diferentes hospedeiros são 

diferentes em muitas formas, principalmente nas suas modificações pós-

traducionais e os fatores que afetam a estabilidade e a quantidade de proteína 

produzida. 

Para obter um bom desempenho, um sistema de recombinação leva em 

conta fatores genéticos e fisiológicos. Dentre tais fatores estão: o número de cópias 

do gene, a transcrição eficiente usando promotores fortes, sinais de tradução, a 

translocação eficiente determinada pelo peptídeo sinal de secreção, processamento 

e dobramento no retículo endoplasmático e complexo de Golgi e, finalmente, a 

secreção (COS et al., 2006). 

Os sistemas de expressão existentes têm pontos positivos e negativos que devem 

ser considerados na escolha de qual usar. Quanto à escolha do melhor sistema 

deve-se levar em conta a avaliação das opções de rendimento, padronização, 

aplicação e minimização de custos (RAI et al., 2001; AHMAD et al., 2014). 

Quando se pretende expressar produtos nos quais mudanças pós-traducionais não 

sejam desejadas, o sistema nitidamente mais utilizado para tal fim é o procarionte E. 

coli, devido a sua alta produtividade volumétrica e rápido crescimento em meio 

simples e barato. Por outro lado, esta bactéria diferente dos eucariontes, não realiza 

modificações como N-glicosilações e O-glicosilações e em muitos casos, a proteína 

expressa por ela em quantidades grandes se agregam, gerando corpos de inclusão 

que interferem na atividade e purificação da proteína. Fatos esses que nos levaram 

a não escolher tal sistema (RAI et al., 2001; SCHMIDT, 2004). Já quando o sistema 

escolhido para a expressão é um eucarionte, temos como opções células de 

mamíferos, insetos e leveduras. A primeira, células de mamíferos, se a 

autenticidade do produto é absolutamente essencial para a clínica e eficácia, esta 

seria a melhor opção, pois oferece o maior grau de fidelidade do produto. Porém, tal 

sistema possui problemas com sua manutenção e contaminação. Manter as culturas 
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gera custo alto uma vez que exigem condições mais restritas de meio ambiente e 

meios de cultivo complexos, além de serem muito vulneráveis a contaminação e 

necessitarem de um maior tempo em relação as bactérias e as leveduras para 

crescer (WURM, 2004). 

As células de insetos apresentam bons níveis de expressão de proteínas, 

mas, ainda menores que a expressão em leveduras. Fazem tipo de glicosilação 

diferente das de células mamíferas e possuem risco potencial de infecção viral o 

que degradaria as proteínas expressas, além de também necessitar de meios mais 

complexos para sua manutenção (KOLLEWE E VILCINSKAS, 2013). 

Levedura foi o sistema de expressão escolhido para este trabalho, levando em 

consideração as características que ele possui tais como, não possuir pirógenos 

tóxicos de parede celular como a E. coli e não existir a possibilidade de conter DNA 

viral como as células de mamíferos ou de insetos. Além disso, estas podem ser 

cultivadas de forma relativamente rápida em meios simples e de elevada densidade 

celular. Possui ainda várias ferramentas disponíveis para expressão e secreção da 

proteína e realiza mudanças pós traducionais parecidas com as das células de 

humanos (RAI et al., 2001; AHMAD et al., 2014). 

Na Figura 5 representada abaixo, podemos ver um esquema da relação custo 

e rendimento dos sistemas de expressão. 

 

 

Figura 5. Relação custo/Rendimento dos sistemas de expressão de proteínas 
(Adaptado de lemes, 2004). 
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2.5  Cultivo de Pichia pastoris 
 
Várias listagens de proteínas que foram produzidas com sucesso com o 

sistema de P. pastoris destacam a relevância deste sistema de produção microbiana 

e alguma condições de cultivo como descrito em AHMAD et al., 2014 e CALIK et al., 

2015. 

 Para a expressão em P. pastoris, geralmente, a levedura tem a sua fase de 

crescimento mantida em excesso de fonte de carbono, como o glicerol. Posterior ao 

esgotamento do glicerol inicia-se a fase de indução da expressão através da adição 

do metanol. É importante salientar que a faixa de concentração do indutor deve ser 

pequena, tendo em vista que seu acúmulo geralmente tem efeito tóxico para as 

células, assim a concentração final utilizada não costuma ultrapassar de 2% a cada 

24 horas para manter a indução.  

 

 

2.6 Purificação 
O avanço da tecnologia do DNA recombinante permite a incorporação de 

sequências sinais nas proteínas, denominadas caudas (tags), naquelas que não são 

naturalmente espécies doadoras de elétrons, conferindo às mesmas a possibilidade 

de ser purificada por cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados 

(IMAC) (BRESOLIN et al., 2009), por exemplo. 

A proteína recombinante que foi expressa possui uma His-Tag inserida por 

meio de engenharia genética. Essa é uma cauda de resíduos de histidina na porção 

C-terminal, escolhida devido ao fato deste resíduo de aminoácido possuir alta 

afinidade por metais. Dessa forma, futuramente, a proteína poderá ser purificada por 

cromatografia de afinidade em uma coluna contendo Níquel e a cauda retirada 

posteriormente com uso de proteases, pois a mesma possui uma sequência de 

clivagem da protease de rinovírus como esquematizado na Figura 6. 
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Figura 6. Esquema representativo da purificação por His-tag (Autoria própria). 
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3.0 Objetivos 

3.1 Objetivo geral:  

Este trabalho teve como objetivo desenvolver novas linhagens geneticamente 

modificadas de Pichia pastoris produtoras da enzima L-Asparaginase (Gene ASP1) 

de S. cerevisiae extracelularmente e estudar sua produção em agitador orbital. 

  

3.2 Objetivos específicos propostos no projeto inicial: 

  Construção de um plasmídeo recombinante para a expressão da proteína; 

  Transformação da levedura Pichia pastoris GS115 com o vetor de expressão 

para L-Asparaginase (ASP1); 

 Analisar a expressão e atividade dessa asparaginase produzida em P. 

pastoris; 

   Com auxílio de planejamento experimental, analisar a influência das 

variáveis temperatura, pH e concentração do indutor na produção da 

enzima.  
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4.0 Materiais e métodos 
4.1 Micro-organismos 

As linhagens utilizadas foram: Bactéria E. coli DH5α e Levedura P. pastoris 

GS115. E. coli DH5α foi utilizada para amplificação do plasmídeo, enquanto a 

P. pastoris GS115 foi utilizada como sistema de expressão heteróloga. 

Quanto à manutenção das linhagens, as bactérias foram armazenadas em 

meio LB contendo glicerol a 10 % e estocadas a –80°C. As leveduras foram 

mantidas em meio sólido YPD a 4°C para utilização em curtos períodos e para a 

conservação em longo prazo, foram crescidas em YPD por 16 horas, e estocadas a 

-80 °C contendo glicerol 15 %. 

 

4.2 Os meios de cultura  

Para experimentos utilizando a bactéria E. coli o meio de cultura selecionado 

foi o Meio Luria-Bertani (LB) da BD® mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição do meio de cultivo LB. 

Meio LB 

Componentes Concentração 

Triptona  10 g/L 

Extrato de levedura  5 g/L  

NaCl 10 g/L 

 

 

Para P. pastoris os meios utilizados foram YPD, BMGY e BMMY, 

apresentados nas Tabelas 3 e 4 e 5. 

 

Tabela 3. Composição do meio de cultivo YPD . 

Meio YPD 

Componentes Concentração 

Extrato de levedura 10 g/L 

Peptona 20 g/L 

Glicose 20 g/L 
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Tabela 4. Composição do meio de cultivo BMGY . 

Meio BMGY 

Componentes Concentração 

YNB sem aminoácidos + sulfato de amônio 1,34 % (p/v) 

Extrato de levedura  1 % (p/v) 

Peptona  2 % (p/v) 

Tampão fosfato de potássio pH 6,0  100 mM 

Biotina 4x10-5 % (p/v) 

Glicerol 1 % (v/v) 

 

Tabela 5. Composição do meio de cultivo BMMY. 

Meio BMMY 

Componentes Concentração 

YNB sem aminoácidos + sulfato de amônio 1,34 % (p/v) 

Extrato de levedura  1 % (p/v) 

Peptona  2 % (p/v) 

Tampão fosfato de potássio pH 6,0  100 mM 

Biotina 4x10-5 % (p/v) 

Metanol 0,5 % (v/v) 

 

 Para a seleção dos transformantes os meios MD ágar e MM Ágar foram 

utilizados os meios apresentados nas Tabela 6 e 7. 

 

Tabela 6. Composição do meio de cultivo MD Ágar. 

Meio MD Ágar 

Componentes Concentração 

YNB sem aminoácidos  1,34 % (p/v) 

Biotina  4x10
-5 %(p/v)  

Dextrose 2 %(p/v)  

Ágar bacteriológico  1,4 %(p/v) 

 

Tabela 7. Composição do meio de cultivo MM Ágar. 

Meio MM Ágar 

Componentes Concentração 

YNB sem aminoácidos  1,34 % (p/v) 

Biotina  4x10
-5 %(p/v)  

Metanol 0,5 %(v/v)  

Ágar bacteriológico  1,4 %(p/v) 
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4.3 Vetores e DNA molde  

 O vetor pPIC9 que pode ser visto na Figura 7 (Adquirido da empresa 

Invitrogen®) foi usado para a expressão da L-Asparaginase em P. pastoris.  

 

 

Figura 7. Mapa físico do vetor pPIC9. 5’ AOX1: promotor do gene AOX de P. 
pastoris; S: peptídeo sinal do fator α de S. cerevisiae; 3’ AOX1-TT: terminador de 
transcrição do gene AOX1 de P. pastoris; pBR322 origem de replicação em 
bactéria; Ampicilin: gene de resistência a ampicilina para seleção em bactéria. HIS4 
marca auxotrófica de seleção de leveduras transformadas. Mapa disponibilizado 
pela empresa Invitrogen. 
 

O DNA molde, sequência codificadora para L-Asparaginase (ASP1), foi obtido 

através da empresa GenScript® e possui 1209 nucleotídeos ou bps. Durante a 

síntese do gene ASP1 pela GenScript®, além da otimização dos códons para 

expressão em P. pastoris, foi retirado o códon de terminação da tradução e foi 

adicionado, na porção C-terminal, uma cauda de histidina (dez histidinas) precedida 

pela sequência de reconhecimento da protease de rinovírus HRV3C (Novagen 

Merck Millipore® -71493-3). Assim, após a produção extracelular, a mesma poderá 

ser purificada por cromatografia de afinidade a metais e a cauda retirada pela ação 

da HRV3C. 

 

4.4 Preparo do plasmídeo recombinante 

Os iniciadores utilizados foram desenhados através do website “Integrated 

DNA Technologies” (http://www.idtdna.com/site), em que foram verificados os 

parâmetros necessários para um bom funcionamento dos mesmos e se apresentam 

com as seguintes sequências:  

ASP1fw_Pp: 5´CCG GAA TTC ATG AAATCCGACTCCGTTG 3´ 
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ASP1rev_Pp: 5´ AAG GAA AAA AGC GGC CGC CTA ATG ATGATG GTG 3´ 

As respectivas temperaturas de hibridização dos iniciadores são de 61,2 °C e 

65,1 °C. 

Para a amplificação do gene ASP1 por PCR foi realizada uma reação com volume 

final de 20 μL, na qual foi utilizado: 

 1 µL DNA molde pUC57+ASP1 (10 e 100 vezes diluídos);  

 5 U da enzima Pfx DNA Polimerase (Invitrogen®); 2,0 µL de Pfx Buffer 

10X;  

 4,0 µL de dNTP (1,25 µM);  

 15,0 pmoles dos oligonucleotídeos e 

 0,4 µL de MgSO4 (1,5 mM).  

Esta reação foi realizada com os seguintes ciclos:  

1 ciclo de 95 ºC durante 5 min e 30 ciclos de 95 ºC por 45 segundos; 58 ºC por 45 

segundos;68 ºC por 1 minuto e 20 segundos; finalizando com 1 ciclo de 68 ºC por 7 

minutos.  

Após o PCR, as amostras foram verificadas por gel de agarose 0,8% em 

tampão TAE 1X, corado com brometo de etídio (5µg/ml). Foram também utilizadas 

enzimas de restrição para criar extremidades coesivas complementares que 

permitiram ligar o DNA molde do gene ASP1 de forma direcional ao vetor de 

expressão formando o plasmídeo recombinante e também, posteriormente, para 

linearizar o vetor previamente à transformação de P. pastoris. As enzimas 

selecionadas foram: 

 NotI: 5' ... GC  GGCCGC ... 3' / 3' ... CGCCGG  CG  ... 5'  

 EcoRI: 5' ... G  AATTC ... 3' / 3' ...CTTAA  G  ... 5' 

 SalI: 5' ... G  TCGAC... 3' / 3' ...CAGCT  G ... 5' 

EcoRI e NotI foram utilizadas para tornar coesivas as extremidades entre o vetor e o 

gene e SalI para linearizar o vetor contendo o gene ASP1 para sua inserção na P. 

pastoris. 

Para realizar a reação de restrição, foi adicionado: 

 28,0 µL de inserto;  

 10,0 µL de tampão (Cut smart) 10X;  

 1,0 µL de cada enzima de restrição;  

 60,0 µL de água para um volume final de 100 µL. 
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As amostras foram incubadas a 37 ºC por 1 hora. Após a incubação, as reações 

foram separadas por eletroforese em gel de agarose 0,8 % (m/v) e foi realizada a 

purificação dos vetores e do inserto do gel, recortando com um bisturi a região da 

banda visualizada na luz UV e utilizando o kit, illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel 

Band Purification, da empresa GE Healthcare™ UK Limited, seguindo o protocolo 

do fabricante. 

Após a etapa de restrição utilizando enzimas, iniciamos a reação de ligação do 

produto de PCR com o vetor pPIC9, previamente digeridos e purificados. A reação 

foi realizada incubando as amostras a 16 ºC overnight e para isso foram utilizados: 

 15 ng do inserto;  

 120 ng do vetor pPIC9; 

 5 U de T4 DNA Ligase (Promega®);  

 tampão de reação 1x, em um volume final de 15 µL. 

 

4.5 Preparo, transformação e seleção dos clones transformantes de E. coli 

DH5α  

Para a obtenção de células eletrocompetentes de E. coli DH5α, uma alíquota 

(50 µL) da cepa estoque congelada à -80 ºC foi inoculada em 50 mL de meio líquido 

LB e mantida em agitador rotativo a 37 ºC, 200 rpm, overnight. Na manhã seguinte, 

mediu-se a OD600, diluiu-se o pré-inóculo em 1 L de meio LB fresco para uma OD600 

0,2. O inóculo foi incubado em agitador rotativo a 37 ºC, numa rotação de 200 rpm 

até alcançar OD600 em valores de 0,5 à 1. Quando atingida a OD600 desejada, o 

frasco Erlenmeyer contendo a cultura foi colocado em banho de gelo por 30 minutos 

para inibir o crescimento celular. A cultura foi centrifugada por 15 minutos, 5.000 g, 

a 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 500 mL de água 

destilada gelada e centrifugado por 15 minutos, 5.000 xg, a 4 ºC, etapa realizada 

por duas vezes consecutivas. Após a lavagem com água, o pellet foi ressuspendido 

em 20 mL de glicerol a 10 % gelado, centrifugado por 15 minutos, 5.000xg, 4 ºC. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 3 mL de glicerol a 10 %. 

Dessa amostra foram feitas alíquotas de 40 µL em tubos Eppendorfs estéreis e 

estocadas a - 80 ºC. 
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Os parâmetros utilizados para transformar a bactéria eletrocompetente foram: 

voltagem de 2,5 KV, corrente de 25 μF e o tempo de 4,5 ms. Após o choque foi 

adicionado 1 mL de meio LB estéril e as células foram incubadas a 37 ºC por 1 hora. 

Foram plaqueadas em meio LB Agar contendo antibiótico (carbenicilina 50 ug/mL) e 

incubadas por 16 horas a 37 ºC em estufa. A seleção se deu na bactéria através do 

gene de resistência a carbenicilina contido no vetor. 

 

4.6 Purificação do plasmídeo recombinante 

Com colônias isoladas que cresceram após 16 horas incubadas a 37 °C (item 

4.5), foram realizados inóculos e destes, posteriormente, foram purificados 

plasmídeos pelo QIAprep Spin Miniprep Kit da Qiagen®. Para verificação da 

recuperação plasmidial, as amostras foram analisadas em gel de agarose 0,8 % 

(m/v). 

4.7 PCR do Plasmídeo purificado para confirmação de Inserto 

Foi realizado um PCR com iniciadores específicos para o gene ASP1 para a 

confirmação da presença dos insertos nos plasmídeos, utilizando a mesma 

metodologia do item 4.4. Os insertos foram quantificados após eletroforese em gel 

de agarose 0,8% (m/v) para realização das reações de sequenciamento.  

 

4.8 Sequenciamento do gene ASP1 incorporado ao vetor pPIC9 

Para sequenciar o gene ASP1, as reações de foram feitas utilizando: 

 100~200 ng de DNA; 

 3 µL 5X sequencing buffer; 

 2 µL BigDye v3.1; 

 volume final de 15 µL. 

A programação das temperaturas no termociclador foi: 

 96 °C por 2 minutos; 1 ciclo 

 30 ciclos de 96 °C por 45 segundos; 

 62 °C por 30 segundos; 

 60 °C por 4 minutos; 1 ciclo. 

Em seguida foi realizada a precipitação dessa reação de sequenciamento 

utilizando glicogênio, seguindo o seguinte protocolo: 
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 Aos 15 µL da reação de sequenciamento foi adicionado 25 µL do coktail 

de precipitação que contém etanol 100% gelado, 3 M NaOAc pH 5,2 e  

glicogênio 1 mg/mL;  

 Agitou-se em vórtice e manteve-se em gelo por 15 minutos; 

 Centrifugou-se a 4820 x g por 20 minutos a temperatura ambiente; 

 Inverteu-se e descartou-se o excesso, dando a seguir um pulso de 

centrifugação de 1378 x g com o tubo invertido; 

 Adicionou-se 50 µL de etanol 70% gelado por reação; 

 Repetiu-se a centrifugação por 10 minutos e procedeu-se a drenagem dos 

tubos;  

 Após secar por 1 hora em lugar protegido da luz, ou 1 minuto a 95°C no 

termociclador aberto, as amostras foram enviadas para a Central de 

Sequenciamento IQ/USP. 

As corridas foram realizadas no aparelho de sequenciamento ABI PRISM® 3100 

Genetic Analyzer /HITACHI do laboratório de sequenciamento do IQ/USP.  

 

4.9 Preparo do plasmídeo recombinante para a inserção na P. pastoris GS115 

Para ser inserido na levedura, o plasmídeo foi linearizado em um primeiro 

momento com a enzima de restrição BglII a 37 °C por uma hora de reação e em um 

segundo momento com a enzima de restrição SalI a 37 °C por uma hora de reação . 

O plasmídeo linearizado passou também por um processo de concentração, no qual 

se utilizou o equipamento Speed Vaccum da Eppendorf que faz a concentração e 

evaporação de amostras utilizando vácuo no processo. Este foi também purificado 

pelo kit Illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification kit da empresa GE 

Healthcare™ e a eletroforese em gel de agarose a 0,8% foi utilizada para 

confirmação do processo e quantificação. 

 

4.10 Preparo, transformação e seleção dos clones transformantes de P. 

pastoris GS115 competente  

Para a obtenção de células eletrocompetentes de P. pastoris GS115, uma 

alíquota foi plaqueada em meio YPD e mantida em estufa a 30 oC até o crescimento 

de colônias (aproximadamente 60 horas). Em 5 mL de meio YPD, inoculou-se uma 

colônia da cepa crescida na placa, em tubo Falcon estéril e manteve-se sob 
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agitação a 200 rpm e 30 oC, por 30 horas (pré-inóculo). Inoculou-se 300 µL do pré-

inóculo em 500 mL de meio YPD e foi mantido sob agitação a 200 rpm e 30oC, 

overnight até atingir OD600 = 1,3 a 1,5. Após alcançar a OD600 desejada, centrifugou-

se as células a 3.000 x g por 15 minutos a 4 oC e lavou-se o pellet em 250 mL de 

água gelada estéril por duas vezes. Centrifugou-se as células a 3.000xg por 15 

minutos a 4 oC, ressuspendeu-se o pellet em 20 mL de sorbitol 1 M gelado estéril e 

centrifugou-se as células a 3.000xg por 15 minutos a 4 oC. Ressuspendeu-se o 

pellet em 500 µL de sorbitol 1 M gelado e aliquotou-se em tubos com 80 µL cada.  

Para eletroporar a levedura foram misturados 80 µL das células com 30 μg de 

plasmídeo linearizado (num volume de 10 μL). Esse conteúdo foi transferido para 

cubetas de 0,2 cm previamente incubadas por 10 minutos em gelo. As células foram 

pulsadas conforme instruções para estas leveduras do eletroporador em uso 

(MicroPulser Electroporator -  Biorad®). Após o pulso, foi adicionado 1 mL de sorbitol 

1 M na cubeta e o conteúdo transferido para um tubo Eppendorf estéril. Para 

selecionar os clones transformantes, as leveduras foram plaqueadas (200 μL) em 

meio seletivo MD e o volume restante (800 µL) em outra placa de MD. As placas 

foram mantidas em estufa a 30 oC, por 2 a 4 dias (o crescimento foi verificado a 

cada dia).  

 

4.11 Confirmação da presença do inserto em P. pastoris utilizando a Reação 

em cadeia da polimerase a partir de colônias. 

1 - Escolher uma colônia isolada e ressuspender em 10 µl de água;  

2 - Adicionar 5 mL de uma solução a 5 U / mL de liticase (zymolyase) e incubar a 30 

° C durante 10 minutos;  

3 - Congelar a amostra (colônia suspensa em água com adição de liticase) a -80 ° C 

durante 10 minutos; 

4 – A amostra foi utilizada como molde para a reação de PCR. 

A reação foi feita em: 

 5,0 µL 10X Reaction Buffer 

 2,0 µL de MgSO4 (1,5 mM).  

 5,0 µL de dNTP (1,25 µM);  

 1,5 µL (15,0 pmoles) de cada oligonucleotídeo (5’AOX1 e 3’AOX1 - 

Invitrogen®); 
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 0,1 µL da enzima Pfx DNA Polimerase (Invitrogen®);  

 1,0 µL de amostra;  

 30,4µL de água milli-Q. 

Condições dos ciclos:  

1 ciclo de 95 ºC durante 5 minutos e 30 ciclos de 95 ºC por 1 minuto; 54 ºC por1 

minuto; 72 ºC por 1 minuto; finalizando com 1 ciclo de 72 ºC por 7 minutos. Uma 

alíquota de 4 µL foi analisada em gel de agarose a 1%. 

 

 

4.12 Indução em pequena escala para verificar a atividade 

 Inoculou-se uma única colônia em 100 mL de meio BMGY num frasco 

Erlenmeyer de1 L. A cultura cresceu a 30°C em agitador rotativo (250-300 

rpm) até atingir OD600 entre 2 e 6; 

 Separaram-se as células por centrifugação a 3.000×g durante 5 minutos à 

temperatura ambiente; 

 Ressuspendeu-se o sedimento de células em meio BMMY usando 1/10 do 

volume de cultura original (cerca de 10 mL) em um frasco Erlenmeyer de 100 

mL, o frasco foi tampado com duas camadas de gaze, e colocado novamente 

no agitador metabólico; 

 Adicionaram-se metanol (100%) para uma concentração final de 0,5% a cada 

24 horas para manter a indução;  

 Foram retiradas alíquotas de 1 mL nos tempos de 24 h, 48h, 72h, 96h. Estas 

alíquotas foram centrifugadas em velocidade máxima numa microcentrífuga 3 

minutos a temperatura ambiente. Estas amostras foram usadas para analisar 

os níveis de expressão e determinar o tempo de pós-indução ótimo para a 

colheita; 

  Para expressão secretada, analisamos a presença de atividade no 

sobrenadante; 

  Para a expressão intracelular realizamos a atividade nas células intactas. 

4.13 Elefroforese SDS - PAGE  

Foram realizadas análises da enzima L-Asparaginase através da técnica de 

eletroforese em gel SDS – PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis) desnaturante. Para isso, géis de 12% de acrilamida (Biorad®) 

foram usados e o equipamento Mini-protean (Biorad®) com voltagem ajustada para 

160 V e Tampão de corrida 1X (Tris 25 mM, glicina pH 8,3 0,25 mM , SDS 0,1%) 
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Após a corrida os géis foram corados com Coomassie Blue R-250 (Coomassie blue 

2,5 g, Metanol 450 mL, Ácido acético glacial 100 mL, Água Milli-Q 450 mL) e 

descorados com solução descorante (Metanol 450 mL, Ácido acético glacial 100 mL, 

Água Milli-Q 450 mL). 

As amostras do sobrenadante analisadas na eletroforese foram precipitadas 

com TCA 25% e as células foram lisadas com pérolas de vidro e tampão de lise 

(EDTA 1 mM, PBS 1x, glicerol 5% e PMSF 1 mM). Foram adicionados 3 µL do 

tampão de proteína 5X e 0,5  µL de DTT (ditiotreitol) 1 M á 15 µL das amostras de 

sobrenadante precipitado e de lisado, estas foram incubadas por 5 minutos à 95°C e 

posteriormente aplicadas no gel.  

 

4.14 Determinação da atividade enzimática pelo método do Ácido L-

Aspartil- -Hidroxâmico 

A determinação da atividade enzimática foi baseada na metodologia do β-

Hidroxamato aspártico que fornece uma medida indireta da atividade da enzima. A 

reação (Figura 8) ocorre quando a L-Asparaginase reduz a L-asparagina em L-

aspartato e este reage com a hidroxalamina, originando o hidroxamato aspártico. 

Esse produto reage com FeCl3 e produz uma cor avermelhada que absorve em 

comprimento de onda de 500 nm.  

 

 

Figura 8. Reação colorimétrica que determina a atividade da enzima L-
Asparaginase pelo método do hidroxamato aspártico (Autoria própria). 
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Tabela 8. Medida da atividade enzimática para L-asparaginase extracelular 

 

Amostra Branco 

0,6 mL Tris HCl pH 8,6 (20 mM) 
 
 

0,2 mL L-asparagina (100 mM) 
 
 

0,2 mL hidroxilamina pH 7,0 (1 M) 
 
 

1,0 mL da amostra 
(enzima ou extrato bruto) 

↓ 
 
 
 

Incubar 37 ºC por 30 minutos 
↓ 
 
 
 

Adicionar 0,5 mL de solução de cloreto 
férrico/TCA/HCl 

↓ 
 
 
 

Centrifugar a 14 000x g por 5 minutos 
↓ 
 
 
 

Ler a 500 nm. 

0,6 mL Tris HCl pH 8,6 (20 mM) 
 
 

0,2 mL L-asparagina (100 mM) 
 
 

0,2 mL hidroxilamina pH 7,0 (1 M) 
 
↓ 
 
 
 

Incubar 37 ºC por 30 minutos 
↓ 
 
 
 

Adicionar 0,5 mL de solução de cloreto 
férrico/TCA/HCl 

↓ 
 
 
 

Adicionar 1,0 mL da amostra (enzima ou 
extrato bruto) 

↓ 
 
 
 

Centrifugar a 14 000x g por 5 minutos 
↓ 
 
 
 

Ler a 500 nm. 
 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabela 9. Medida da atividade enzimática para L-asparaginase presente em células 

intactas 

 

Amostra Branco 

1,5 mL Tris HCl pH 8,6 (20 mM) 
 

 
0,2 mL L-asparagina (100 mM) 

 
 

0,2 mL hidroxilamina (1 M) 
 
 

0,1 g da amostra (Pellet úmido). 
↓ 
 
 
 

Incubar 37 ºC por 30 minutos 
↓ 
 
 
 

Adicionar 0,5 mL de solução de 
cloreto férrico/TCA/HCl 

↓ 
 
 
 

Centrifugar a 14 000x g por 5 minutos 
↓ 
 
 
 

Ler a 500 nm. 

1,5 mL Tris HCl pH 8,6 (20 mM) 
 
 

0,1 g da amostra (Pellet úmido). 
↓ 
 
 
 

Incubar 37 ºC por 30 minutos 
↓ 
 
 
 

0,2 mL L-asparagina (100 mM) 
 
 

0,2 mL hidroxilamina (1 M) 
 
 

Adicionar 0,5 mL de solução de cloreto 
férrico/TCA/HCl 

↓ 
 
 
 

Centrifugar a 14 000x g por 5 minutos 
↓ 
 
 
 

Ler a 500 nm. 

Sendo que de 0,1 g de pellet úmido corresponde a 0,02 g de massa seca. 

 

Para calcular a atividade (U/g ou U/mL) foi utilizada a Equação 1. 

 

Equação 1. 
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4.15  Curva de Crescimento Celular 

O inóculo utilizado para realização da curva de crescimento celular foi 

preparado em frasco Erlenmeyer de 250mL contendo 100 mL de meio BMGY com 

1% de glicerol. O cultivo foi realizado em agitador rotativo Tecnal® (modelo TE-421) 

com temperatura de 30 °C e agitação de 250 rpm. Amostras de 3 mL foram 

retiradas a cada duas horas para a quantificação da concentração celular. Para a 

separação da fração sobrenadante do pellet celular, as amostras foram 

centrifugadas a 4000xg por 10 minutos em centrífuga refrigerada, marca 

Eppendorf®, modelo 5810-R. O sobrenadante foi utilizado para a quantificação da 

concentração de glicerol enquanto os pellets celulares foram armazenados em 

estufa de secagem à 50 °C em tubos com massas previamente conhecidas para 

obtenção de massa seca. 

A massa seca, em gramas, é resultado da massa do pellet antes da 

secagem, em gramas, subtraído da massa do pellet após a secagem em gramas 

(Equação 2). 

 

4.16  Curva de Consumo do Glicerol 

 Para este ensaio foi utilizado o kit colorimétrico comercial Triglicerides 

(Labtest®) no qual, como mostrado na Figura 9, o glicerol é convertido em Glicerol-

3-fosfato pela glicerol-quinase, que depois é oxidado a dihidroxiaceto e peróxido de 

hidrogênio. Em seguida ocorre uma reação entre o peróxido de hidrogênio com o 4-

aminoantipirina e 4-clorofenol, produzindo um composto com coloração 

avermelhada, a quinoneimina, cuja intensidade é medida a 505 nm. Para a reação 

de quantificação do glicerol adicionaram-se 10 µL de amostra a 1 mL do reagente e 

incubou-se à 37 °C por 10 minutos e em seguida a absorbância lida a 505 nm. Os 

valores das absorbâncias foram convertidos em concentração de glicerol. 

Ao iniciar os experimentos para a quantificação do glicerol, foram realizadas 

duas curvas padrão, uma com água e a outra com o meio BMGY (meio utilizado no 

cultivo). As concentrações de glicerol da curva foram de: 0; 0,125; 0,250; 0,5; 1,0; 
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1,5; 2,0 e 2,5. Para isso foram adicionados 10 µL de amostra e 1 mL do reagente. 

As amostras ficaram incubadas e lidas em espectrofotômetro. O mesmo 

procedimento foi realizado com as amostras do cultivo. Os valores de absorbância 

foram convertidos a concentração de glicerol a partir da regressão linear da curva 

de calibração. 

 

Figura 9. Reação enzimática envolvida na conversão do glicerol em quinoneimina 
pela ação sequencial das enzimas glicerol-quinase, glicerol-3-fosfato oxidase e 
peroxidase (Autoria própria). 
 

4.17 Planejamento Experimental 

Um planejamento experimental é uma ferramenta muito útil para realizar a 

seleção das variáveis relevantes de um sistema analítico. Com auxílio dessa 

ferramenta são executados experimentos que permitem aprimorar e conhecer 

peculiaridades do sistema utilizado.  

Um bom planejamento de experimentos visa a replicação e aleatoriedade dos 

testes, e é também importante  por permitir a obtenção do erro experimental. A 

estimativa desse erro é básica para verificar se as diferenças observadas nos dados 

são estatisticamente importantes. Em suma, o planejamento experimental resulta 

em objetividade científica nas conclusões (CALADO et al., 2003). 

Foi realizado para este trabalho um planejamento experimental fatorial com 2 

níveis e 3 variáveis (2³), com 4 repetições no ponto central para a determinação da 

variação experimental. Com esse planejamento o intuito foi descobrir como a 

resposta (atividade enzimática) poderia ser influenciada pelas variáveis temperatura, 

pH e concentração do indutor. 
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O planejamento experimental estatístico analisou as variáveis independentes: 

temperatura, pH e concentração do indutor que correspondem respectivamente a 

X1, X2 e X3, visando à otimização da produção da enzima L-Asparaginase. 

Na primeira fase, a de crescimento celular, os cultivos foram feitos de forma 

idêntica com 1 g/L de inóculo e 1% de glicerol. A temperatura e a rotação utilizadas 

foram 30 °C e 250 rpm, respectivamente. Na segunda fase do cultivo microbiano, a 

de indução, utilizamos o planejamento fatorial 23 com quatro repetições do ponto 

central, como exemplificado nas Tabelas 10 e 11. 

Após a realização dos experimentos foi realizada a regressão multivariável 

dos resultados, com o auxílio do software Statistica 8.0®, adaptado de Barros Neto 

et al. (2007) e Rodrigues e Iemma (2005).  

 

Tabela 10. Níveis experimentais para as variáveis usadas no planejamento 
experimental. 

Variáveis Independentes -1 0 +1 
x1 (Temperatura - °C) 20 25 30 
x2 (pH) 6 6,5 7 
x3 (Indutor - %) 0,5 1,0 1,5 

 

Tabela 11: Matriz do planejamento experimental fatorial 23 com quatro pontos 
centrais para estabelecer as melhores condições para a produção da L-
Asparaginase. 

Experimento x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 
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  A metodologia escolhida para o planejamento experimental é de fundamental 

importância, pois, permite a redução do número de experimentos a serem feitos e 

identifica a interação entre as variáveis utilizadas. 

 

5. RESULTADOS  

5.1 Amplificação do gene ASP1 e Construção do Vetor 

Os iniciadores forward e reverse amplificaram uma região de 1209 pares de 

base responsáveis por codificar a enzima L-asparaginase. O resultado da reação de 

amplificação do gene ASP1 pode ser visto na Figura 10. 

 

 

Figura 10.  Amplificação do gene ASP1. 1 - Padrão de tamanho molecular 1kb plus 
DNA ladder (Invitrogen®), 2 -  gene ASP1 amplificado.  
 

   

A imagem do gel nos mostra que há um rastro, que pode ser justificado pela 

alta concentração do molde do gene ASP1 (o gene sintético clonado pela GenScript 

no vetor pUC57) e/ou pela temperatura de anelamento utilizada (58 °C), que pode 

ter sido baixa. Por esse motivo, fizemos um novo PCR com outras condições de 

temperatura e diluições do molde para uma melhor padronização da reação de 

PCR. Após a eletroforese em novo gel verificou-se melhora considerável nos 

padrões de bandas, onde não foram visualizados rastros, e as diluições de 10 e 100 

vezes apresentaram padrões parecidos entre si, como apresentado na Figura 11. 

 

 

1 2 
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Figura 11. Amplificação do gene ASP1 diluido. 1 - Gene ASP1amplificado com 
molde diluido 10 vezes, 2 - Amplificação do gene ASP1 com molde diluido 100 
vezes e 3 - Padrão de tamanho molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®). 
 

5.2 Digestão de pPIC9 e ASP1 com enzimas de restrição 

Os produtos resultantes da digestão, descrita no item 4.4, de ASP1 e pPIC9 

foram corridos em gel de agarose a 0,8% para isolar do gel os produtos obtidos. O 

gene ASP1 e o vetor pPIC9, foram recuperados como descrito no item 4.4 utilizando 

Illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification kit da empresa GE Healthcare®. 

Corremos um gel de agarose mostrado na Figura 12, que confirmou a presença dos 

mesmos após a etapa de recuperação e suas quantificações. 

 

 

 

Figura 12.   Confirmação da etapa recuperação do gene e do vetor.1 – Confimação 
da etapa de recuperação do gene ASP1, 2 - Confimação da etapa de recuperação 
do vetor pPIC9, 3 - Padrão de tamanho molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®) 
e 4 – Padrão de quantificação Low DNA Mass Ladder (Invitrogen®). 

 

1 2 3 

1 2 3 4 
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5.3  Ligação do gene ASP1 ao vetor pPIC9 

A reação de ligação foi realizada como descrita no item 4.4, e esse material 

resultante da ligação foi inserido em E. coli DH5α eletrocompetente, e uma miniprep 

utilizando o QIAprep Spin Miniprep Kit da Qiagen® foi feita. Com esse molde 

purificado pela etapa da miniprep, realizamos uma reação de PCR com os 

iniciadores específicos forward e reverse. O gel para a confirmação da presença do 

inserto no vetor pPIC9 é apresentado na Figura 13, compatível com o tamanho 

esperado para a amostra. 

 

 

Figura 13. ASP1 presente no vetor pPIC9. 1 – ASP1 presente no vetor pPIC9 e 2- 
Padrão de tamanho molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®). 
 

5.4 Sequenciamento  

O clone de pPIC9+ASP1 foi sequenciado da forma descrita no item 4.8, para 

ver a integridade e fidelidade da sequência durante o processo de construção do 

vetor de expressão e o resultado adquirido revelou que a sequência de nucleotídeos 

do inserto ASP1 no vetor pPIC9 foi encontrada sem nenhuma mutação. 

 

5.5  Preparo do plasmídeo para transformar a Pichia pastoris 

Para transformar P. pastoris são necessários no mínimo 10 µg de plasmídeo. 

Assim, depois da confirmação da presença do plasmídeo recombinante, o mesmo 

foi linearizado, concentrado (item 4.9) e um gel de agarose foi analisado para 

quantificar o plasmídeo (Figura 14). 

 

1 2 
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Figura 14. Preparo do plasmídeo recombinante. 1 – Plasmídeo recombinante 
linearizado. Plasmídeo recombinante linearizado e concentrado e 2 - Padrão de 
quantificação Low DNA Mass Ladder (Invitrogen®). 
 

5.6 Transformação e seleção da levedura Pichia pastoris 

Para inserir o plasmídeo recombinante na levedura, necessita-se que ela esteja 

competente. Para isso, preparamos P. pastoris eletrocompetentes (vide item 4.10) 

que foram transformadas com o plasmídeo linearizado da Figura 14. 

Posteriormente, as leveduras que se desenvolveram em meio MD também 

foram semeadas em meio MM ágar que é um meio mínimo contendo metanol. 

Conseguem se desenvolver neste meio somente as leveduras capazes de 

metabolizar o metanol, aumentando assim o nosso nível de seletividade e 

caracterizando nossas transformantes como Mut+, pois nos dois meios as leveduras 

se desenvolveram com a mesma velocidade como mostram as Figuras 15 A e B a 

seguir.  

 

Figura 15 (A).  Seleção de P. pastoris transformada em ágar MD. 

 

1 2 
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Figura 15 (B).  Seleção de P. pastoris transformada em ágar MM. 

 

Em paralelo, leveduras P. pastoris eletrocompetentes que não foram 

transformadas com o plasmídeo, também foram semeadas em meio seletivo MD e 

as mesmas não se desenvolveram como se pode ver na Figura 18. Esse resultado é 

o que esperávamos, tendo em vista que a levedura não continha o plasmídeo 

recombinante que possui a marca auxotrófica de seleção de leveduras HIS4. 

 

Figura 15 (C).  Seleção de P. pastoris sem ser transformada em ágar MD. 

 

5.7 Análise do resultado do Dot blot utilizando anticorpo anti-his  

Para verificar a expressão da proteína recombinante realizamos a detecção da 

cauda de histidina inserida na proteína através de dot blot com anticorpos 

específicos que se ligam a esta cauda. 

Através dos resultados obtidos com este ensaio, representados na Figura 16, 

podemos observar que a proteína está sendo expressa, porém a identificação 

ocorreu somente nas amostras dos pellets celulares lisados e não no sobrenadante. 
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Este problema pode ser em função da pequena quantidade de amostra utilizada e 

também por estar muito diluída. 

 

Figura 16. Ensaio de Dot Blot para as amostras do sobrenadante e do pellet lisado. 

 

5.8  Indução em pequena escala para verificar a atividade 

 Para produzir L-Asparaginase em sistema de expressão heteróloga Pichia 

pastoris, em um primeiro momento o molde do gene ASP1 foi amplificado pela 

técnica de PCR, depois, esse gene e o vetor foram inseridos na bactéria Escherichia 

coli pela técnica de eletroporação, onde foram realizadas manipulações para 

concluir a construção de um plasmídeo recombinante para a expressão da proteína. 

Em uma segunda etapa, o plasmídeo recombinante construído foi transformado na 

levedura Pichia pastoris GS115 também por eletroporação. Foi verificada, através 

de expressão em pequena escala, a presença da enzima utilizando a técnica de dot 

blot com anticorpos comerciais anti-his (Invitrogen®), que reconhece a cauda de 

histidina inserida na proteína. Porém, após realizar os procedimentos citados no 

item 4.12 e 4.13, não foi verificada a presença de atividade no sobrenadante e nem 

nas células intactas. 

 No gel de SDS-PAGE não foi verificada a banda da proteína. Sendo assim, 

uma nova construção foi iniciada com um novo lote do plasmídeo pPIC9 comprado 

novamente da Invitrogen® para que pudesse ser descartado qualquer problema na 

construção que afetasse a expressão da proteína.  
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6. NOVOS RESULTADOS 

6.1 Amplificação do gene ASP1 e Construção do Vetor 

Os iniciadores forward e reverse amplificaram uma região de 1209 pares de 

base responsáveis por codificar a enzima L-asparaginase e o resultado da reação 

de amplificação do gene ASP1 pode ser visto na Figura 17. 

 

  

Figura 17. Amplificação do gene ASP1. 1 – Padrão de tamanho molecular 1kb plus 
DNA ladder (Invitrogen®), 2 - Padrão de quantificação Low DNA Mass Ladder 
(Invitrogen®), 3 - Amplificação do gene ASP1 com molde concentrado, 4 - 
Amplificação do gene ASP1 com molde diluído 10 vezes. 
   

Pode-se observar na raia 3 do gel da Figura 17 que há um rastro, que pode 

ser justificado pela alta concentração do molde do gene ASP1 (o gene sintético 

clonado pela GenScript no vetor pUC57). Na raia 4 a diluição é de 10 vezes e não 

apresenta rastros, e foi a concentração utilizada nos experimentos seguintes. 

 

6.2 Purificação do plasmídeo recombinante 

Após amplificação do gene alvo, o vetor adquirido pPic9 foi purificado (Figura 

18) através do QIAprep Spin Miniprep Kit da Qiagen® e apresentou seu tamanho 

adequado de 8,0 kb. 

 

1 2 3 4 

1 2 3 
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Figura 18. Preparo do vetor pPic9. 1- Miniprep do vetor pPic9, 2- Padrão de 
tamanho molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®), 3- Padrão de quantificação 
Low Mass DNA Ladder (Invitrogen®) 
 
 Isto nos sugeriu que o mesmo estava adequado para seguir com a 
construção do plasmídeo recombinante. 
 
6.3 Digestão de pPIC9 e ASP1 com enzimas de restrição 

Como descrito no item 4.4, os produtos resultantes da digestão de ASP1 e 

pPIC9 foram corridos em gel de agarose a 0,8% para isolar do gel os produtos 

obtidos, e que posteriormente foram recuperados como detalhado no item 4.4 

utilizando Illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification kit da empresa GE 

Healthcare®. O gel de agarose mostrado na Figura 19 confirmou a presença do 

gene e do vetor após a etapa de recuperação e demonstrou suas quantificações. 

 

  

Figura 19. Digestão e purificação do gene e do vetor. 1 – Padrão de quantificação 
Low Mass DNA Ladder (Invitrogen®), 2 - Padrão de tamanho molecular 1kb plus 
DNA ladder (Invitrogen®), 3 – Gene ASP1 (1209pb) e 4 – Vetor pPic9 (8000pb) após 
digestão e purificação. 

 

6.4 Ligação do gene ASP1 ao vetor pPIC9 

A reação de ligação foi realizada como descrito anteriormente no item 4.4. O 

plasmídeo recombinante que resultou da reação de ligação foi inserido em bactéria 

E. coli DH5α eletrocompetente por eletroporação, e posteriormente, foi feita uma 

miniprep utilizando o QIAprep Spin Miniprep Kit da Qiagen®. Em seguida, um PCR 

de colônia foi executado utilizando colônias transformadas da E. coli DH5α com os 

iniciadores específicos para o gene ASP1 (Figura 20). 

1 2 3 4 



56 
 

 

  

Figura 20.  Confirmação da presença do gene no vetor recombinante.1 – ASP1 
(1209 pb) presente no vetor pPIC9 e 2- Controle negativo (pPic9 sem ASP1) 3 -  
Padrão de tamanho molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®) 
 

Os produtos obtidos do PCR de colônia apresentaram o tamanho ideal para o gene 

ASP1, por volta de 1209 pb. 

 

6.5 Digestão com outras enzimas de restrição 

Uma segunda maneira de se confirmar a inserção do gene ao vetor é a utilização 

de enzimas de restrição SalI e XhoI, que digerem o vetor em locais específicos que 

geram tamanhos diferentes entre o vetor vazio (6.305pb + 1.695pb) e o vetor 

recombinante (6.305pb + 2.904pb). Como se pode ver na Figura 21, na canaleta 1, 

o vetor que contém o inserto produziu bandas de tamanhos maiores do que o vetor 

vazio, isto se deve ao fato de que ele apresenta o gene inserido. 

 

 

Figura 21.  Confirmação do tamanho correto do vetor recombinante. 1-Vetor 
recombinante, 2- Vetor vazio, 3- Padrão de tamanho molecular 1kb plus DNA ladder 
(Invitrogen®). 

1 
2 

 1 3 

3 

2 
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6.6 Sequenciamento  

Para se ver a integridade e a fidelidade da sequência de nucleotídeos do inserto 

ASP1 no vetor pPIC9 foi realizado o sequenciamento como detalhado no item 4.8. 

Porém, diferentemente da primeira tentativa de construção em que foi usado o 

produto de PCR para o sequenciamento, desta vez foi utilizado como produto o 

plasmídeo recombinante, evitando assim contaminação por DNA amplificado. Esse 

sequenciamento foi realizado com combinações dos iniciadores forward e reverse 

específicos para o gene ASP1 e os iniciadores da AOX que sequenciam parte do 

vetor, permitindo verificar se o gene está integrado no mesmo. A sequência de 

codificação para a proteína L-Asparaginase foi encontrada no pPIC9 sem nenhuma 

mutação como se pode ver na Figura 22 que demonstra o eletroferograma do 

sequenciamento. 

. 

Figura 22. Eletroferograma do sequenciamento do gene ASP1 em vetor pPic9. 

 

Nas Figuras 23 e 24 podemos visualizar o alinhamento das amostras 

sequenciadas e da sequência correta de nucleotídeos para comparação. Pode-se 

perceber que no sequenciamento em que foram utilizados os iniciadores 5’AOX e 

3’AOX, o plasmídeo pPIC9 contém o gene ASP1 inserido de maneira correta para 

se realizar a expressão. 
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Figura 23. Sequenciamento do vetor pPIC9  ligado ao gene ASP1 utilizando o 
iniciador 5’AOX.  

 

 

Figura 24. Sequenciamento do vetor pPic9  ligado ao gene ASP1 utilizando o 
iniciador 3’AOX.  

 

 



59 
 

6.7 Preparo do plasmídeo para transformar a Pichia pastoris 

Para obter maior concentração do plasmídeo pPIC9 recombinante, este foi 

purificado através QIAprep Spin Megaprep Kit da Qiagen®, que consegue render 

uma concentração 100 vezes maior do produto do que o protocolo usado na 

primeira tentativa da construção. 

Precisa-se de no mínimo 10 µg de plasmídeo para ser realizada uma efetiva 

transformação da levedura Pichia pastoris, dessa forma, o mesmo foi linearizado 

com a enzima BglII que digere em duas porções (Figura 25), concentrado (item 4.9) 

e quantificado por Espectro Nanodrop (modelo ND-1000) Thermo Scientific®, em 

que sua concentração era de 10 µg/µl, sendo que 3 µl  foram utilizados para a 

transformação, totalizando assim 30 µg. A Figura 25 além de nos mostrar que o 

plasmídeo foi digerido, nos permite realizar um controle ao perceber e confirmar 

mais uma vez que o gene ASP1 está inserido no vetor recombinante, uma vez que o 

plasmídeo vazio (controle negativo) também foi digerido com a mesma enzima de 

restrição e podemos ver que sua banda superior (raia 4) possui tamanho menor.  

 

  
Figura 25. Plasmídeo recombinante linearizado e concentrado. 1 - Padrão de 
quantificação Low Mass DNA Ladder (Invitrogen®), 2 - Padrão de tamanho 
molecular 1kb plus DNA ladder (Invitrogen®), 3 - Plasmídeo recombinante 
linearizado e concentrado e 4 - Plasmídeo vazio linearizado. 
 

Como se pode observar na Figura 25, o plasmídeo vazio (controle negativo) 

possui bandas de 5.620 pb e 2.380pb e o plasmídeo recombinante (que possui o 

1 2 3 4 
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gene ASP1) possui bandas de 6.829pb e 2.380pb e este último foi utilizado para a 

transformação da levedura. 

 

6.8 Transformação e seleção da levedura Pichia pastoris 

Após preparo da levedura eletrocompetente, o plasmídeo recombinante foi 

inserido utilizando a técnica de eletroporação como descrito no item 4.10.  

Posteriormente, as leveduras que se desenvolveram em meio MD após a 

transformação foram selecionadas e numeradas em nova placa do mesmo meio 

para identificação dos clones (Figura 26).  

 

Figura 26.  P. pastoris transformada e identificada em ágar MD. 

 

Foi realizado um PCR com os iniciadores AOX 5’ e 3’  (item 4.11) para mais 

uma vez confirmar a presença do gene ASP1 no DNA genômico da P. pastoris. Das 

47 colônias de leveduras selecionadas, 30 foram testadas quanto à presença do 

gene, resultado que podemos ver nas Figuras 27 A, B e C que foram interpretados 

como determinado pelo manual Pichia Expression Kit da Invitrogen®, o qual nos 

permite esclarecer, através do gel de agarose, qual dos clones possui a integração 

correta do plasmídeo. 
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Figura 27(A).  Produto da PCR com os iniciadores AOX 3’ e 5’ de ASP1 em pPIC9 
para verificar qual clone possuia o inserto integrado ao genoma. 

 

 

Figura 27(B). Produto da PCR com os iniciadores AOX 3’ e 5’ de ASP1 em pPic9 
para verificar qual clone possuia o inserto integrado ao genoma. 

 

 

Figura 27(C). Produto da PCR com os iniciadores AOX 3’ e 5’ de ASP1 em pPic9 
para verificar qual clone possuia o inserto integrado ao genoma. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Como podemos observar na Figura 27(A), os clones nas raias do gel 3 e 7 

apresentaram insertos. Na Figura 27(B), os clones nas raias 1 e 3 do gel 

apresentam o inserto. E, por fim, na Figura 27(C), os clones nas raias 2 e 3 

apresentaram o inserto.  

Os resultados podem ser melhor interpretados observando-se a Figura 28 

que nos mostra os possíveis resultados a serem encontrados. Os nossos clones 

realizaram a integração correta possuíam as bandas de 1701 pb (1209 pb do gene 

mais 492 do vetor) e podemos ver também uma banda de 2200 pb, que 

corresponde ao gene AOX1 presente, o que sugere que estes clones são todos 

Mut+ por possuírem o gene AOX1 intacto (figura 28 – 1), ou seja, as mesmas 

possuirão crescimento rápido em presença de metanol.  

 

Figura 28. Resultados possíveis da PCR utilizando os iniciadores AOX 3’ e AOX5’ 
(Autoria própria). 
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6.9 Indução para verificar a atividade 

 Para termos certeza de qual dos clones poderiam ter atividade, resolvemos 

testar os mesmos 30 clones, como explicado nos itens 4.12 e 4.13. Desses, 5 

apresentaram atividade (Figura 29) nas células intactas nas mesma condições de 

cultivo e não apresentaram atividade no sobrenadante. O clone que apresentou 

maior atividade após 96 horas de cultivo, numerado como 5, foi o escolhido para 

continuar os experimentos; a atividade L-asparaginase endógena da Pichia pastoris 

(vetor vazio) pode ser vista no clone 6. 

 

 

Figura 29. Varredura de atividade asparaginasica em diferentes clones de 
P.pastoris.  

 

 

  A seguir na Figura 30 podemos visualizar o resultado do experimento 

de varredura quantitativo para triar a atividade dos clones transformados de P. 

pastoris para verificar a expressão de asparaginase. 
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Figura 30. Resultado do experimento de varredura para triar a atividade dos 
clones da construção com o vetor pPic9 e o gene ASP1. 
 
O gráfico mostrado na Figura 30 nos mostra que o clone 5 apresentou melhor 

atividade enzimática quantificada pelo método Ácido L-Aspartil- -Hidroxâmico, e o 

melhor tempo de cultivo para a expressão foi o de 48 horas. O clone 6 exibe a 

atividade da levedura sem inserto, a atividade quantificada nesta amostra é 

proveniente da  Asparaginase endógena da P. pastoris. 

 Na Figura 31(A) podemos verificar o gel de SDS-PAGE da levedura lisada. A 

proteína heteróloga que possui aproximadamente 43 kDa é demonstrada em 

diferentes tempos do cultivo. Pode-se observar que a proteína já estava sendo 

expressa com 24horas de indução e sua melhor expressão foi após 96 horas de 

indução. 

 

 

Figura 31 (A).  Gel SDS – PAGE do lisado. 1- Células lisadas após 24 horas de 
indução, 2- Células lisadas após 48 horas de indução, 3- Células lisadas após 72 

43kDa 
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horas de indução e 4- Células lisadas após 96 horas de indução e 5 – Precision Plus 
Protein (Biorad®) 6 – Células lisadas de Pichia pastoris vazia (sem inserto). 
 

Na Figura 31(B) podemos visualizar o gel de SDS-PAGE do sobrenadante do 

cultivo, a proteína heteróloga não foi encontrada, o que nos mostra que a mesma 

não está sendo secretada, podemos assim concluir que o peptídeo sinal utilizado 

(alfa da S. cerevisiae) não conseguiu exporta a L-Asparaginase para o meio 

extracelular. 

 

 

 

Figura 31 (B).  Gel SDS – PAGE do sobrenadante. 1- Sobrenadante após 24 horas 
de indução, 2- Sobrenadante após 48 horas de indução, 3- Sobrenadante após 72 
horas de indução e 4-  Sobrenadante após 96 horas de indução e 5 – Precision Plus 
Protein (Biorad®). 
 

6.10 Etapa de crescimento celular (Biomassa g/L) 

 A fase de crescimento celular foi estabelecida em meio BMGY (ver Tabela 3) e 

o experimento foi realizado com as condições comumente utilizadas para o 

crescimento de leveduras como a P. pastoris (30°C, 250 rpm e pH = 6,0). As 

amostras foram coletadas ao longo de 24 horas nos tempos de cultivo de 3, 6, 8, 10, 

12, 14, 18, 21 e 24 horas para a determinação da massa seca (g/L). A Figura 32 

apresenta os resultados. 
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Figura 32. Cultivo da levedura P. pastoris em shaker para a determinação do perfil 
de crescimento celular. 
 

A fase lag ou fase de adaptação das células ocorreu, provavelmente, durante 

as primeiras 5 horas de cultivo e não foi claramente detectada na nossa 

amostragem. O primeiro ponto, retirado após 3 horas de cultivo já indica o período 

de transição entre a fase lag e a fase log e, provavelmente o inóculo estava com 

células ativas o suficiente para iniciarem o processo de proliferação. A fase log ou 

fase de crescimento logarítmico ocorreu aproximadamente até a 21a hora do cultivo 

e na sequência iniciou a fase de desaceleração da fase logarítmica e provável 

transição para a fase estacionária. Podemos verificar que com 24 horas de cultivo 

atingiu-se o valor de biomassa de 9,3 g/L de células. É importante observar que a 

partir dos pontos mostrados na Figura 32 é possível apenas afirmar que o cultivo 

estava tendendo a iniciar a fase estacionária. 

Para identificarmos com maior precisão a fase de crescimento, apresentamos 

nas Figuras 33 e 34 a curva de crescimento (Ln) em função do tempo e a 

linearização de sua fase exponencial, assim podemos ver exatamente onde se 

iniciou cada fase do crescimento. 
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Figura 33. Curva de crescimento (Ln) em função do tempo da P. pastoris 

recombinante em meio BMGY. Representação da fase lag, log e estacionária. 

 

 

Figura 34. Linearização da fase exponencial de crescimento celular. 

Através dos gráficos (Figuras 33 e 34) conseguiremos calcular os parâmetros 

cinéticos, podendo assim conhecer a Velocidade máxima de crescimento µMax (h-

1), o Tempo de geração (h) e  Fator de conversão de substrato em biomassa (g/g) 
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que são parâmetros importantes para se conhecer o comportamento da célula 

durante seu crescimento. 

 

 

6.11 Etapa de consumo de glicerol (g/L) 

Esta etapa também foi realizada em meio BMGY e foram mantidas as 

condições ótimas utilizadas para o crescimento de P. pastoris, 30°C e 250 rpm. As 

amostras foram coletadas ao longo de 24 horas nos tempos de cultivo de 3, 6, 8, 10, 

12, 14, 18, 21 e 24 horas para a determinação do consumo do glicerol (g/L). A 

Figura 35 nos mostra o perfil de consumo. 

 

 

Figura 34. Cultivo da levedura P. pastoris em shaker para a determinação do 
consumo de glicerol. 
 

Observa-se que, após 21 horas de cultivo o glicerol foi praticamente todo 

consumido, deixando apenas uma quantidade residual.  

Analisando as curvas de biomassa e glicerol juntas (Figura 35), podemos ver 

como o crescimento é acompanhado pelo consumo do glicerol, inclusive pode-se 

verificar que o final da fase exponencial associa-se ao final do consumo do 

substrato, ou seja, aproximadamente ás 22 horas.  
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Figura 35. Concentração de biomassa e de glicerol pela P. pastoris recombinante.  
 

Calculando os parâmetros cinéticos temos: 

 

Tabela 12. Cálculo dos parâmetros cinéticos de crescimento para a Pichia pastoris 
produtora de L- Asparaginase. 
 

Velocidade máxima de crescimento µMax (h
-1) 0,15 

Tempo de geração (h) 4,60 

Fator de conversão de substrato em biomassa (g/g) 0,59 

 

Que foram calculadas utilizando as equações 3,4 e 5. 

 

 



70 
 

Nas mesmas condições, Mut+ alcançaram taxas máximas de crescimento 

específicas de até 0,15 h- 1 (KOBAYASHI et al., 2000). Para as estirpes mutS, 

valores de μmax eram consideravelmente inferior, por exemplo, até 0,035 h- 1  

(BRIERLEY et al., 1990). Com esses dados podemos afirmar mais uma vez que o 

nosso clone escolhido para realizar os experimentos possui fenótipo Mut+ , por 

corroborar com dados apresentados na literatura. 

Com o calculo da conversão de substrato em células (Yx/s), durante a fase de 

crescimento obtivemos um valor de 0,59 g/g, o que significa dizer que 59% do 

glicerol consumido foi convertido em células, esse resultado comparado ao trabalho 

publicado pelo grupo de FERRARA et.al., 2006 que atingiu 56%, o que demonstra 

um bom desempenho. 

 

6.12 Planejamento experimental: experimentos conduzidos em frascos 

agitados 

Conforme descreve o item 4.16 foi feito um planejamento experimental 23 

para estudar as influências das variáveis temperatura, pH e concentração do indutor 

na produção de L-Asparaginase do gene ASP1 de Saccharomyces cerevisiae em 

sistema de expressão heterólogo Pichia pastoris, este planejamento se fez 

importante tendo em vista que sua aplicação agregaria melhorias  na redução da 

variação do processo, na diminuição do tempo do processo e na redução de custo 

operacional. 

  Podemos analisar as respostas dadas pelo planejamento através dos 

gráficos de superfície de resposta, que é a figura obtida quando uma variável 

resposta é representada graficamente em função de um ou mais fatores do 

processo (Figuras 37 e 38). 
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Figura 37. Superfície de resposta do planejamento experimental fatorial levando em 
conta o pH e a temperatura para a variável de resposta atividade. 
 

Esta figura nos mostra que quanto menor o valor de temperatura e também 

de pH experimentados, 20°C e 6,0 respectivamente, melhor se produz a enzima, 

tendo em vista que foi o ponto onde observamos o maior valor de atividade até esta 

etapa do planejamento. Posteriormente uma otimização desses pontos poderá ser 

feita para tentar ainda melhorar a atividade. 

Já é conhecido que as propriedades de uma enzima e a sua atividade são 

largamente influenciadas pelas alterações de pH. Vários estudos realizados para 

determinar o efeito do pH sobre a atividade da enzima L-asparaginases indicam que 

o pH ótimo pode variar entre a região alcalina e ácida de acordo com a origem 

microbiana da enzima como, por exemplo, o que foi descrito por KUMAR e 

MANONMANI, 2013; BORKOTAKY e BEZBARUAH, 2002 e PATRO e GUPTA, 

2012.  

É importante lembrar que para o uso terapêutico de L-asparaginase, é 

desejável que o pH ótimo esteja na gama fisiológica, pois, sua eficiente atividade em 
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condições fisiológicas é de suma importância para a sua utilização como um agente 

terapêutico.  

Quanto à temperatura, seus efeitos sobre a atividade enzimática e 

estabilidade são importantes, tendo em vista que o aumento da temperatura 

interfere na taxa de catálise e atividade da enzima e também na sua inativação 

(ILLANES et al., 2008). Sendo assim, a temperatura ótima tem que ser determinada 

para cada enzima, de forma que o conflito seja equilibrado. 

 

 

 

Figura 38. Superfície de resposta do planejamento experimental fatorial levando em 
conta a concentração do indutor e a temperatura para a variável de resposta 
atividade. 
 

O segundo gráfico de superfície de resposta (Figura 38) nos mostra que 

quanto maior a concentração do indutor e a temperatura, maior a expressão da L-

asparaginase. Esses dados nos permitem afirmar que a melhor condição para a 

expressão da enzima, dentre aquelas avaliadas neste estudo, foi a temperatura de 

20°C, o pH de 6,0 e a concentração do Indutor de 1,5%. 



73 
 

De acordo com o as superfícies de respostas demonstradas nos gráficos, 

pode-se ver influências significativas das variáveis sobre a atividade da enzima. 

Verifica-se que a L- Asparaginase atinge taxas de atividade relevantes (6,9 U/g de 

célula) com temperatura de 20°C. Então, pode-se apontar uma tendência para o uso 

de valores mais baixos de temperatura, já que estes renderam valores um pouco 

maiores de atividade enzimática.  

Por sua vez, o pH também se revela como uma variável importante, através 

do gráfico de superfície de resposta, uma vez que sua diminuição apresenta efeito 

positivo nos valores de atividade, em tons mais escuros na Figura 37. Portanto, 

trabalhar com valores de pH iguais ou menores que 6,0 podem contribuir com uma 

melhor atividade enzimática. 

A variável concentração do indutor também demonstrou significância sobre a 

atividade enzimática uma vez que, entre as concentrações estudadas a maior delas 

contribuiu com o aumento da atividade, valor que pode ser aumentado em um 

segundo planejamento para melhoria da atividade, mas deve-se levar em conta que 

a faixa de concentração do indutor deve ser pequena, geralmente de 0,5 a 2%, 

tendo em vista que seu acúmulo geralmente tem efeito tóxico para as células. 

De acordo com os gráficos de superfície mostrados nas Figuras 37 e 38, 

pode-se afirmar que a condição experimental que maximiza a atividade enzimática 

foi encontrada em pH 6,0, temperatura de 20°C combinados com concentração do 

indutor de 1,5%. Deve-se salientar que a realização de um maior número de ensaios 

através de um planejamento experimental fatorial fracionário para encontrar uma 

região de rendimentos máximos talvez melhore o ajuste dos modelos mostrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

7. DISCUSSÃO  

O trabalho que desenvolvemos faz parte de um amplo projeto em andamento no 

Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP que visa o desenvolvimento de novas tecnologias para a 

produção da enzima L-Asparaginase.  

Neste trabalho, optou-se por usar o gene ASP1 de Saccharomyces cerevisiae 

para a expressão da proteína heteróloga no sistema de expressão da P. pastoris por 

ser um gene pouco estudado até o momento e por se saber que o mesmo está 

envolvido com a produção da L-Asparaginase II (BOREK, et al., 2001). 

Trabalhos realizados por AHMAD et al., 2014, CALIK et al., 2015, CEREGHINO 

e CREGG, 2000 e MACAULEY-PATRICK et al., 2005 alcançaram sucesso 

utilizando o mesmo sistema de expressão escolhido e  destacaram um aumento 

relevante do uso deste sistema para expressão de proteínas. Esta levedura fora 

também escolhida já que possui taxa de crescimento mais rápido do que S. 

cerevisiae, que é uma levedura muito utilizada para essa finalidade, com níveis mais 

elevados de produtividade, com conversão de 30 a 40% do seu peso em proteínas 

(TORRES E MORAES, 2000) e também porque as mudanças pós-traducionais de 

P. pastoris são mais semelhantes às de mamíferos, tendo em vista que, a S. 

cerevisiae realiza hiperglicosilação que pode interferir nos processos de 

enovelamento das proteínas, além de poder causar imunogenicidade por adicionar 

vários resíduos de manose terminais (CREGG et al., 1989). Além disso, ao contrário 

da S. cerevisiae, a P pastoris tem a possibilidade de usar metanol como indutor da 

expressão do gene heterólogo, pois, por ser uma levedura metilotrófica, reduz os 

custos da produção (CREGG et al., 1989) (CEREGHINO et al., 2000). 

Adicionalmente, P. pastoris possui um promotor forte e facilmente induzível e 

regulável por metanol, derivado do gene da proteína álcool oxidase (CEREGHINO 

et al.,2000; FERRARA et al., 2006). Não é considerada forte fermentadora como a 

S. cerevisiae, que realiza fermentação gerando etanol, que em culturas de alta 

densidade pode atingir níveis tóxicos (TORRES; MORAES, 2000).  

Outros sistemas já são conhecidos para a expressão heteróloga de L-

Asparaginase, como o de E. coli, descrito por ROTH et al., 2013 e também por 

KHUSHOO et al., 2005 e o de Erwinia chrysanthemi elucidado por GOWARD et al., 

1992. Porém tais sistemas não eram de interesse para o trabalho,  tendo em vista 
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que por serem organismos procariontes, não apresentariam glicosilações como as 

encontradas em seres humanos, podendo gerar reações imunes, fator este que se 

pretendia melhorar com o trabalho, desta forma o uso destes sistemas não se 

tornou interessante. 

 

Adiciona-se às justificativas supracitadas o prévio conhecimento de que a 

produção de proteínas heterólogas em leveduras é uma das principais estratégias 

biotecnológicas e diversas proteínas já foram expressas utilizando esta espécie de 

levedura, levando a um rendimento de expressão entre 1 g/L a 10 g/L de biomassa 

em meio de cultura contendo glicerol (HIGGINS E CREGG, 1998; CEREGHINO et 

al., 2000). P. pastoris é uma dessas leveduras bastante utilizadas com a finalidade 

de ser um sistema para expressar proteínas. Como exemplo disso, podemos 

mencionar a descrição de POTGIETER, T.I. et al., 2009, na qual obtém partes de 

anticorpos monoclonais e a produção de insulina descrita por XIE T et al., 2008. 

Um trabalho que se propôs a usar a P. pastoris para a expressão de 

asparaginase foi do grupo de pesquisa referente aos artigos de FERRARA et al, 

2006 e de GIRÃO et al, 2014. Os autores propõem a produção de L-asparaginase a 

partir da clonagem do gene ASP3 de Saccharomyces cerevisiae em Pichia pastoris, 

sistema bastante semelhante ao utilizado neste trabalho. A diferença é o gene 

utilizado, pois o ASP1 que utilizamos não havia sido expresso em P. pastoris até o 

momento. Os autores conseguiram altos níveis de expressão, mas, da mesma 

maneira que o nosso trabalho na forma intracelular. Além do já exposto, as 

leveduras são organismos seguros, não são patogênicos ou pirogênicos e 

apresentam menor risco de contaminação por patógenos humanos e vírus, fato 

importante tendo em vista que a proteína produzida será usada como medicamento 

injetável (GELLISSEN, 2000; GELLISSEN et al.,2005). 

O sequenciamento e alinhamento do plasmídeo recombinante pPIC9+ASP1 

apresentou 100% de identidade com a sequência de nucleotídeos desenhada para 

a expressão da proteína, o que nos deixou confiante quanto a sua inserção correta 

e integridade. 

Ao analisarmos a transformação e seleção das leveduras, observamos 

resultados condizentes com a literatura. No meio sem histidina (MD) os 

transformantes se desenvolveram sem limitações, nos permitindo isolar as colônias 

His+.  
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A análise do gel de proteínas (Figura 21) nos sugeriu a presença da L- 

Asparaginase com 43 kDa, valor esperado após análise no software Expasy® - 

ProtParam, em que o valor teórico seria de 43,6 kDa para a proteína com a cauda 

de histidina. Não houve mudança no tamanho quando comparado com FERRARA 

et al., 2006 em que o tamanho esperado para a proteína era 35,184 kDa e o obtido 

foi de 45 kDa. Isso sugere que não foram realizadas glicosilações na proteína 

expressa pelo nosso sistema, pois, estas glicosilações podem aumentar seu 

tamanho ao inserir resíduos no C ou N terminais da molécula como sugerido por 

BRETTHAUER et al., 1999. É importante salientar que a nossa proteína pode 

apresentar vantagens, por ser menor e não possuir glicosilações, diminuindo assim 

um potencial imunogênico.  

As melhores condições para a produção de uma proteína recombinante em P. 

pastoris diferem de acordo com a molécula e o promotor, por isso, para desenvolver 

um processo de produção de uma cepa de comportamento desconhecido, é 

essencial conhecer sobre seu crescimento. P. pastoris é capaz de crescer em 

muitas fontes diferentes de carbono e de energia dos quais glicerol e metanol são 

os mais amplamente utilizados. A escolha da fonte de carbono e, por conseguinte, a 

taxa de crescimento específico e uma boa produtividade são dependentes do 

promotor escolhido (LOOSER et al., 2015). Através da curva de crescimento 

apresentada na FIGURA 32, na qual a levedura recombinante apresentou boa taxa 

de crescimento em meio BMGY, podemos ver que o crescimento exponencial se 

deu até a 21 hora do cultivo, ou seja, a partir desse momento a levedura está na sua 

fase ótima para ser induzida e expressar a proteína de interesse. 

Muitos dos protocolos de cultura disponíveis baseiam-se essencialmente nos 

descritos no kit de expressão comercial da Invitrogen (INVITROGEN, 2010) para a 

expressão em P. pastoris. No entanto, uma tendência recente é a utilização de 

protocolos mais específicos no sentido de uma abordagem que permita o 

desenvolvimento de uma estratégia de processo diferente para cada produto 

almejado (ZHANG et al., 2007). Tendo isso em mente, o planejamento experimental 

é de extrema importância para se desenvolver um protocolo específico para se 

encontrar melhores condições de produção. Para este planejamento, os 

experimentos foram feitos em frascos agitados inicialmente, pois, trabalhos sugerem 

que cultivos em alta densidade são melhores para expressão de proteínas 

(FERRARA et al., 2006). Porém, sabe-se que com o aumento da concentração 
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celular, os níveis de protease também aumentam, levando à degradação da 

proteína de interesse e por esse motivo, optamos por iniciar os ensaios em menores 

escalas até as melhores condições serem alcançadas. 

De acordo com os resultados obtidos após realizar os experimentos do 

planejamento experimental, podemos dizer que as melhores condições para a 

expressão da L-asparaginase do gene ASP1 de S. cerevisiae  em P. pastoris foram: 

20 °C, pH 6,0 e 1,5% de concentração do indutor. Ao que se sabe esta melhor 

condição encontrada neste trabalho, nunca antes foi estudada para a expressão 

neste sistema, tendo em vista que os trabalhos costumam usar a condição habitual 

de expressão em Pichia pastoris descrita pelo manual Pichia Expression Kit da 

Invitrogen®, o qual utiliza 30 °C, pH 6,0 e 1,0%. 

A atividade máxima encontrada em células intactas (supostamente no espaço 

intermembranar) utilizando a metodologia do β-Hidroxamato aspártico foi de 6,9 U/g 

de célula. O método do β-Hidroxamato aspártico também foi o escolhido por 

FERRARA et. al., 2006. Neste trabalho o grupo conseguiu uma atividade de 562 U/g 

para a enzima L-Asparaginase proveniente do gene ASP3, um nível 

aproximadamente 80 vezes maior que o que foi encontrado neste trabalho para a L-

Asparaginase vinda do gene ASP1. Deve-se lembrar que embora muitas proteínas 

sejam expressas com eficiência em cultivos em frascos agitados, os níveis de 

expressão são em geral menores quando comparados a experimentos com 

biorreator devido a dificuldades de controle de pH, limitação de oxigênio e limitação 

de nutrientes de cultivos em frascos.  

Os dados obtidos sobre o pH são muito importantes, pois esta informação 

está diretamente relacionada com a secreção de proteínas (SOYASLAN e CALIK, 

2011). Dados na literatura mostram que os níveis de enzimas são afetados pelo pH 

do meio de cultura. DUNLOP e ROON (1975) estudaram o efeito do pH na produção 

da L-Asparaginase, tendo observado atividade máxima com o pH na faixa de 6,5 e 

7,0 e quando este valor de pH é aumentado a atividade da enzima começa a decair. 

Adicionalmente, resultados obtidos por KIM e ROON (1983) indicaram que a mesma 

enzima apresenta significativa retenção de atividade quando o valor do pH é de 3,4 

e inativa-se em 3,2. Os experimentos conduzidos em frascos agitados indicaram 

que o melhor pH entre os estudados neste trabalho para a obtenção da enzima ativa 

foi o de 6,0.  
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É importante salientar que alguns fatores podem ter contribuído para a não 

secreção da enzima em questão, como o tamanho da cauda de histidina muito 

extensa, fazendo com que essa tenha uma forte integração com a membrana 

plasmática e não consiga ser secretada para o meio.  

Diferentes organismos já foram estudados com intuito de produzir L-

Asparaginase (HOWARD e CARPENTER, 1972; KHUSHOO et al, 2005;. FERRARA 

et al, 2006;. ONISHI et al., 2010), porém, as enzimas atualmente em uso clínico 

provem exclusivamente dos microrganismos Escherichia coli e Erwinia 

chrysanthemi, pois as enzimas de outras fontes ainda não foram bem 

caracterizadas para que seu uso fosse autorizado. Nosso estudo possui grande 

potencial vantajoso em comparação com as enzimas utilizadas no momento e, ao 

que se sabe, também frente a todas aquelas produzidas por outros microrganismos 

procarióticos, devido ao fator de ser mais semelhante às enzimas produzidas por 

mamíferos e pelo seu tamanho demonstrado, menor do que as encontradas até o 

momento, fatos estes que interferem positivamente no tratamento, pois, a taxa de 

imunogenicidade pode diminuir, levando a uma adesão maior da utilização dessa 

terapia. 

Quanto as fontes naturais onde a L-Asparaginase é encontrada, podemos dizer 

que a combinação da tecnologia do DNA recombinante e processos de cultura de 

grande escala permitiu que enzimas possam ser produzidas em quantidades muito 

maiores do que o obtido por essas fontes, e isso diminui custos para a produção 

industrial dessas moléculas (ROTH et al., 2013). 

Ademais os resultados obtidos mostraram a eficiência das técnicas utilizadas 

para a obtenção da enzima L-Asparaginase (ASP1) de Saccharomyces cerevisiae 

em sistema de expressão heteróloga Pichia pastoris ativa corroborando com o 

objetivo pretendido nesse trabalho. 
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8. CONCLUSÕES  

 

Ao fim do projeto conseguiu-se a construção de P. pastoris recombinante com o 

vetor pPIC9+ASP1 e a consequente produção intracelular da enzima L-

Asparaginase. Esta última com atividade e tendo o pico de expressão em 

temperatura de 20 °C, pH 6,0 e concentração de indutor de 1,5%. No entanto e 

apesar dos esforços, o peptídeo sinal utilizado (alfa da S. cerevisiae) não foi capaz 

de promover a secreção da enzima para o meio extracelular. 
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Purificação da proteína através de cromatografia de afinidade por cauda de 

histidina que a mesma possui; 

 Continuar o estudo de otimização das variáveis que influenciam a produção 

da enzima nos cultivos em shaker. 

 Análise de outras variáveis que podem influenciar na produção da proteína 

tais como: concentração do substrato (glicerol), concentração do inóculo e 

tempo de indução; 

 Otimizar a produção da proteína heteróloga em biorreator com elevada 

densidade celular; 

 Testar outras sequências sinais para uma possível expressão extracelular da 

proteína; 

 Realizar a caracterização cinética da enzima. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A utilização das asparaginases tem colaborado muito com a terapia para a 

leucemia. No entanto, ainda são observados muitos efeitos adversos com a 

aplicação terapêutica das enzimas disponíveis no mercado. Assim, estudos têm sido 

realizados para minimizar os efeitos colaterais observados no uso da asparaginase.  

Até onde se sabe, esta é a primeira vez na literatura que a sequência da 

proteína asparaginase ASP1 de S. cerevisiae é clonada e expressa em sistema de 

expressão Pichia pastoris. Quanto à atividade, a enzima apresentou 6,9 Unidades 

por grama de célula o que será melhorado quando for realizada a atividade 

específica. Por fim, foi demonstrado neste trabalho um método competente para a 

obtenção da enzima asparaginase ativa e os próximos passos tratarão da produção 

em larga escala e purificação.  

O avanço científico tem permitido o emprego de microrganismos modificados 

geneticamente objetivando a produção de proteínas de interesse em diversas áreas. 

O presente trabalho pretende permitir a produção do fármaco para uso na terapia da 

LLA e diminuir custos com importação do medicamento para que os pacientes que 

necessitam do mesmo possam ter sua terapia sem interrupções. 
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11. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO  

Os seguintes trabalhos foram elaborados e submetidos em diferentes eventos 

científicos e foram apresentados na forma de painel nestes eventos, a saber:  

 
1) Resumo intitulado “L-ASPARAGINASE (ASP1) DE Saccharomyces cerevisiae 
EM SISTEMA DE EXPRESS’AO HETERÓLOGO Pichia pastoris “, de autoria de: 
BRUNA DE SOUZA DIVINO, RAFAELA COELHO CORREIA, GISELE MONTEIRO, 
ADALBERTO PESSOA JÚNIOR. O trabalho foi apresentado no ENZITEC – XI 
Seminário Brasileiro de Tecnologia Enzimática, que ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de 
abril de 2014 no Rio de Janeiro - Brasil.  
 
2) Resumo intitulado “Biotechnological Production of L-Asparaginase (ASP1) of 
Saccharomyces cerevisiae in Heterologous expression system Pichia pastoris”, de 
autoria de:  BRUNA DE SOUZA DIVINO, RAFAELA COELHO CORREIA, GISELE 
MONTEIRO E ADALBERTO PESSOA JÚNIOR. O trabalho foi apresentado no Iº 
Workshop do Projeto Temático Asparaginase, que foi realizado nos dias 03 e 04 de 
setembro de 2014, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 
São Paulo – FCF/USP, São Paulo - Brasil.  
 
3) Resumo intitulado “Biotechnological Production of L-Asparaginase (ASP3.1) of 
Saccharomyces cerevisiae in Heterologous expression system Pichia pastoris”, de 
autoria de:  RAFAELA COELHO CORREIA, BRUNA DE SOUZA DIVINO, GISELE 
MONTEIRO E ADALBERTO PESSOA JÚNIOR. O trabalho foi apresentado no Iº 
Workshop do Projeto Temático Asparaginase, que foi realizado nos dias 03 e 04 de 
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