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RESUMO 
 

RIVERA, M. Construção e avaliação de uma proteína de fusão recombinante de L-

asparaginase e Arginase I. 2022. 126f. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

L-asparaginase é um importante biofármaco utilizado no tratamento da leucemia 

linfoblástica aguda (LLA). Porém, o tratamento com esta enzima produz efeitos colaterais 

imunogênicos e neurológicos. Neste contexto, a procura de novas fontes, assim como 

diversas técnicas de engenharia de proteínas são aplicadas para o melhoramento da 

enzima com o objetivo de mitigar os efeitos colaterais, aumentar sua atividade antitumoral 

e evitar falhas na quimioterapia. Neste estudo, é relatado a construção de uma proteína 

de fusão composta pela L-asparaginase quimérica (especificamente o clone 63N-hC 

constituída pelas sequencias das L-asparaginases gpASNase1 de guinea pig e da 

hASNase1 humana) e a enzima Arginase I humana (ARG1). A L-asparaginase 63N-hC foi 

fundida ao N-terminal da ARG1 por meio de um peptídeo ligante ou linker rígido. O vetor 

recombinante 63N-hC -linker-ARG1/pET-22b(+) foi construído para expressar a proteína 

de fusão em linhagens de Escherichia coli. Inicialmente, foram feitos diferentes testes de 

expressão da proteína de fusão, nas quais foram testadas linhagens de E. coli e 

diferentes condições de indução, entre as quais estavam temperatura e tempo de pós-

indução e concentração do indutor IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranosídio). A 

expressão da proteína foi obtida com sucesso em cultivos com as linhagens de E. coli 

ArcticExpress (DE3), BL21 (DE3) e AD494, as três linhagens com temperatura de pós-

indução de 20°C e concentração de 0,01 mM IPTG. Embora as diferentes condições de 

indução tenham sido testadas, o acúmulo do produto expresso na forma de corpos de 

inclusão ocorreu independentemente das variáveis modificadas. Foi empregada uma 

metodologia clássica de extração de proteína a partir de corpos de inclusão, que consiste 

em isolamento dos agregados proteicos utilizando um método combinado de sonicação 

e lise enzimática, seguido de etapa de solubilização, com agentes caotrópicos e 

detergentes, e redobramento da proteína, mediante o uso de tampões com aditivos 

promotores de redobramento e desagregação proteica. Os melhores resultados quanto 

a quantidade de corpos de inclusão extraídos se obteve com a linhagem ArcticExpress 



 
 

(DE3) registrando uma concentração de proteínas totais de 52 ± 4,0 mg/mL. Além disto, 

determinou-se que a proteína de fusão, mesmo em estado de agregação, apresentou 

atividade enzimática L-asparaginase e arginase. Mas, uma vez redobrada nas condições 

até agora testadas, a proteína de fusão não conseguiu recuperar sua atividade 

enzimática indicando possíveis alterações pela fusão das enzimas. Os resultados aqui 

apresentados mostram a definição da linhagem e as condições de expressão da enzima 

L-asparaginase fusionada a outra enzima, no caso a Arginase I, apresentando a 

viabilidade e funcionalidade da dita construção.  

 

Palavras-chaves: Arginase I, L-asparaginase, leucemia linfoblástica aguda, proteína de 

fusão, proteína recombinante quimérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

RIVERA, M. Construction and evaluation of a recombinant L-asparaginase and 

Arginase I fusion protein. 2022. 126f. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

L-asparaginase is an important biopharmaceutical used in the treatment of acute 

lymphoblastic leukemia (ALL). However, treatment with this enzyme produces 

immunogenic and neurological side effects. In this context, the search for new sources, 

as well as several protein engineering techniques are applied for the improvement of the 

enzyme in order to mitigate the side effects, increase its antitumor activity and avoid 

chemotherapy failures. In this study, the construction of a fusion protein composed of the 

chimeric L-asparaginase (specifically the 63N-hC clone constituted by the sequences of 

the L-asparaginases gpASNase1 from guinea pig and the human hASNase1) and the 

enzyme human Arginase I (ARG1) is reported. . L-asparaginase 63N-hC was fused to the 

N-terminus of ARG1 by means of a peptide linker or rigid linker. The recombinant vector 

63N-hC-linker-ARG1/pET-22b(+) was constructed to express the fusion protein in 

Escherichia coli strains. Initially, different fusion protein expression tests were performed, 

in which E. coli strains and different induction conditions were tested, among which were 

post-induction temperature and time and IPTG inducer concentration (Isopropyl-β-D -1-

thiogalactopyranoside). Protein expression was successfully obtained in cultures with the 

strains of E. coli ArcticExpress (DE3), BL21 (DE3) and AD494, the three strains with a 

post-induction temperature of 20°C and a concentration of 0.01 mM IPTG . Although the 

different induction conditions were tested, the accumulation of the product expressed in 

the form of inclusion bodies occurred independently of the modified variables. A classic 

methodology of protein extraction from inclusion bodies was used, which consists of 

isolating the protein aggregates using a combined method of sonication and enzymatic 

lysis, followed by a solubilization step, with chaotropic agents and detergents, and protein 

refolding, through the use of buffers with additives that promote protein refolding and 

breakdown. The best results regarding the amount of inclusion bodies extracted were 

obtained with the ArcticExpress (DE3) strain, recording a total protein concentration of 52 



 
 

± 4.0 mg/mL. Furthermore, it was determined that the fusion protein, even in the 

aggregation state, showed L-asparaginase and arginase enzymatic activity. But, once 

redoubled under the conditions tested so far, the fusion protein was not able to recover 

its enzymatic activity, indicating possible alterations by the fusion of the enzymes. The 

results presented here show the definition of the lineage and the expression conditions of 

the enzyme L-asparaginase fused to another enzyme, in this case Arginase I, showing 

the feasibility and functionality of said construction. 

 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, arginase I, fusion protein, L-asparaginase, 

recombinant chimeric protein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Reação de hidrólise da L-asparagina (Asn) e L-glutamina (Gln) 

catalisada pela enzima L-asparaginase (L-ASNase) .......................... 24 

   

Figura 2- Reação de transamidação da L-glutamina (Gln) catalisada pela 

enzima asparagina sintetase (ASNS) para síntese de L-asparagina 

(Asn) .................................................................................................... 24 

   

Figura 3- Representação esquemática do mecanismo de ação da L-

asparaginase (L-ASNase) e da enzima L-asparagina sintetase 

(ASNS) ................................................................................................. 25 

   

Figura 4- Representação da estrutura tridimensional da enzima gpASNase1 .....  28 

   

Figura 5- Alinhamento das estruturas primarias e terciarias das enzimas L-

ASNases .............................................................................................. 30 

   

Figura 6- Reação de hidrólise do aminoácido L- arginina (Arg) em L-ornitina 

(Orn) e ureia catalisada pela enzima arginase I (ARG1) ....................... 33 

   

Figura 7- Representação da estrutura tridimensional da enzima Arginase I 

humana ................................................................................................ 34 

   

Figura 8- Esquema simplificado das vias metabólicas que poderia desencadear 

os subprodutos da reação da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 ............ 35 

   

Figura 9- Representação esquemática das técnicas de fusão gênica utilizadas 

para criação de proteínas de fusão....................................................... 37 

   

Figura 10- Propriedades dos corpos de inclusão (CIs) bacterianos....................... 44 

   

Figura 11- Etapas para a recuperação de proteínas ativas a partir de corpos de 

inclusão (CIs) ....................................................................................... 50 

   

Figura 12- Representação esquemática da localização de cada gene (63N-hC e 

ARG1) e do linker no inserto ................................................................. 54 

   



 
 

Figura 13- Representação esquemática do vetor de expressão 63N-hC-linker-

ARG1/pET-22b(+) ................................................................................ 54 

   

Figura 14- Esquema de passos metodológicos seguidos para (a) a obtenção da 

proteína de fusão a partir de corpos de inclusão e (b) processo para 

solubilização e redobramento da proteína .......................................... 63 

   

Figura 15- Modelo teórico da estrutura terciaria do monômero da proteína de 

fusão 63N-hC-ARG1.............................................................................. 71 

   

Figura 16- Locais de ligação do substrato da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 ... 71 

   

Figura 17- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de 

fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli BL21(DE3) ........................................... 73 

   

Figura 18- Resultado de atividade enzimática de L-ASNase, mensurada em 

U/mL, para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de 

expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli BL21 (DE3)  75 

   

Figura 19- Resultados de atividade enzimática de arginase, mensurada em U/L, 

para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão 

da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli BL21 (DE3) ................... 76 

   

Figura 20- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de 

fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami 

(DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3) .. 78 

   

Figura 21- Resultado de atividade enzimática de L-ASNase, mensurada em 

U/mL, para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de 

expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), 

Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), 

e ArcticExpress (DE3) .......................................................................... 79 

   

Figura 22- Resultados de atividade enzimática de arginase, mensurada em U/L, 

para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão 

da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), Rosetta 

(DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e 

ArcticExpress (DE3) ............................................................................. 80 

   



 
 

Figura 23- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de 

fusão 63N-hC -ARG1 em E. coli BL21(DE3), temperaturas de indução 

por IPTG de 20, 30 e 37°C .................................................................... 82 

   

Figura 24- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de 

fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli AD494, temperaturas de indução por 

IPTG de 20, 30 e 37°C .......................................................................... 83 

   

Figura 25- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de 

fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli ArcticExpress (DE3), temperaturas de 

indução por IPTG de 11 e 20°C ............................................................ 85 

   

Figura 26- Resultados do SDS-PAGE referente ao isolamento de corpos de 

inclusão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 ........................................ 88 

   

Figura 27- Resultados da eficiência desnaturante dos agentes solubilizantes 

sobre corpos de inclusão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 .............. 92 

   

Figura 28- Distribuição da eficiência de desagregação dos tampões de 

redobramento, atendendo, aos valores de absorção mais baixos a DO 

320 nm após diluição da amostra, da proteína solubilizada, em 

tampão (a) 0,3 M ureia ou (b) 0,02% SDS com ou sem aditivos ............ 96 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Exemplos de proteínas de fusão que foram aprovadas para uso 

terapêutico e comercialização ............................................................... 41 

   

Tabela 2- Linhagens de E. coli utilizadas nos ensaios ......................................... 52 

   

Tabela 3- Condições de expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 para as 

linhagens de E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), 

AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3) e 

requerimento de antibiótico, segundo cada linhagem ........................... 58 

   

Tabela 4- Comparação entre os valores obtidos de concentração de proteínas 

totais (mg/mL), atividade enzimática L-ASNase (U/mL) e atividade 

enzimática arginase (U/L), resultantes da análise de corpos de 

inclusão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1, isolados de cultivos das 

linhagens de E. coli BL21 (DE3), AD494 e ArcticExpress (DE3) ........... 89 

   

Tabela 5- Comparação entre os valores obtidos de atividade enzimática L-

ASNase (U/mL) e atividade enzimática arginase (U/L) segundo 

tampão de redobramento e esquema de diluição empregado ............... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AEP Asparagina endopeptidase 

NH3 Amônia 

L-ASNase  L-asparaginase  

ARG1 Arginase I 

Asn L-asparagina 

ASNS  Asparagina sintetase  

ATP Adenosina trifosfato 

BSA Albumina bovina sérica (do inglês Bovine serum albumin) 

CIs Corpos de inclusão 

DO Densidade ótica  

DTT Ditiotreitol 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético (do inglês Ethylenediamine tetraacetic 

acid) 

Fc Fragmento cristalizável (do inglês Fragment constant) 

FDA  Food and Drug Administration   

FPLC Cromatografia líquida rápida de proteínas (do inglês Fast protein liquid 

chromatography) 

GdnHCl Hidrocloreto de guanidina 

GFP Proteína verde fluorescente (do inglês Green fluorescent protein) 

GLNase  L-glutaminase  

Gln L-glutamina 

Glu Ácido glutâmico 

gpASNase1 L-asparaginase de guinea pig 

h hora 

hASNase1 L-asparaginase humana 

HSA Albumina sérica humana (do inglês Human serum albumin) 

IgG1 Imunoglobulina G 1 

INCA  Instituto Nacional do Câncer  

IPTG  Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranosídio   

ISR Resposta integrada ao estresse (do inglês – Integrated Stress Response) 

kcal/mol Quilocaloria por mol 

kcat  Constante catalítica   

kDa Kilo daltons 

KM  Constante de Michaelis-Menten   

kV Kilovolt 



 
 

LB  Lysogeny broth  

LLA  Leucemia linfoblástica aguda  

Min Minutos 

mM Milimolar 

MM  Massa molecular  

Mn Manganês 

Mn2
+ Íon manganês 

NH4
+ Íon amônio livre 

Orn Ornitina 

PDB  Protein Data Bank   

Peg-A1 Enzima Arginase 1 peguilada  

pI  Ponto isoelétrico   

PMSF Fluoreto de fenilmetanosulfonil (do inglês Phenylmethanesulfonyl fluoride) 

PSA  Persulfato de amônio   

Rpm Revoluções por minuto 

scFv Fragmento variável de cadeia única protetor (do inglês Single-chain 

fragment variable) 

SDS  Dodecil sulfato de sódio (do inglês Sodium Dodecyl Sulphate) 

SDS-PAGE  Eletroforese em gel de poliacrilamida - dodecil sulfato de sódio (do inglês 

Sodium dodecyl sulphate–polyacrylamide gel electrophoresis) 

Seg Segundos 

TCA Ácido tricloroacético (do inglês – Trichloroacetic acid) 

TEMED  N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina   

TRAIL Proteína ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF (do inglês TNF-

related apoptosis-inducing ligand) 

μM Micromolar 

μmol/L Micromol por litro 

Uniprot Universal Protein 

V Volts 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO  

 

  Pág. 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 21 

   

2 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................. 23 

2.1 A L-asparaginase e seu uso como biofármaco ..................................... 23 

2.1.1 Hiperamonemia como efeito adverso à terapia com L-ASNase .............. 26 

2.1.2 L-asparaginase de guinea pig (gpASNase1) .......................................... 27 

2.2 A Arginase I humana, importância fisiológica e seu uso como 

anticancerígeno ...................................................................................... 33 

2.3 Proteínas de fusão recombinantes e seu uso na terapia médica ............ 36 

2.3.1 Melhoramento de L-ASNase e Arginase I mediante engenharia de 

proteínas de fusão .................................................................................. 39 

2.4  Expressão de proteínas recombinantes na forma de corpos de inclusão 43 

2.4.1 Formação de corpos de inclusão em Escherichia coli ............................. 44 

2.4.2 Processo convencional de obtenção de proteínas ativas a partir de 

corpos de inclusão .................................................................................. 45 

2.4.2.1 Isolamento dos corpos de inclusão ......................................................... 46 

2.4.2.2 Solubilização dos corpos de inclusão ..................................................... 47 

2.4.2.3 Redobramento da proteína solubilizada ................................................. 48 

2.4.2.4 Purificação da proteína redobrada ......................................................... 49 

   

3 OBJETIVO ............................................................................................. 51 

   

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................... 52 

4.1 Material .................................................................................................. 52 

4.2 Construção do vetor de expressão ......................................................... 53 

4.3 Análises in silico ..................................................................................... 54 

4.3.1 Predição da estrutura tridimensional e docking molecular....................... 54 

4.3.2 Determinação do ponto isoelétrico e massa molecular ........................... 55 

4.4 Transformação em E. coli ....................................................................... 55 

4.5 Ensaios de expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1...................... 56 

4.5.1 Expressão da proteína de fusão na linhagem E. coli BL21 (DE3) ........... 57 

4.5.2 Expressão da proteína de fusão nas linhagens E. coli Tuner (DE3), 

Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e 

ArcticExpress (DE3) ............................................................................... 57 

4.5.3 Otimização das condições de cultivo e expressão .................................. 58 



 
 

4.6 Extração da proteína de fusão ................................................................ 59 

4.7 Eletroforese em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) ............................... 59 

4.8 Determinação das atividades enzimáticas ............................................. 60 

4.8.1 Ensaio enzimático para L-ASNase ......................................................... 60 

4.8.2 Ensaio enzimático para Arginase ........................................................... 61 

4.9 Determinação da concentração de proteínas totais ................................ 62 

4.10 Obtenção da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 a partir de corpos de 

inclusão ..................................................................................................  63 

4.10.1 Isolamento e lavagem dos corpos de inclusão ........................................ 64 

4.10.2 Ensaio de solubilização .......................................................................... 65 

4.10.2.1 Precipitação de proteínas com etanol ..................................................... 66 

4.10.3 Redobramento da proteína solubilizada ................................................. 67 

4.10.3.1 Ensaio de agregação proteica ................................................................ 67 

4.10.3.2 Ensaio de redobramento da proteína por diluição ................................... 68 

   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................. 70 

5.1 Modelagem molecular e avaliação da afinidade pelo substrato .............. 70 

5.2 Expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli ..................... 72 

5.2.1 Expressão na linhagem de E. coli BL21 (DE3) ........................................ 72 

5.2.2 Expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em linhagens de E. coli 

Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), 

CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3) ............................................... 76 

5.2.3 Otimização das condições de expressão, cultivo e seleção das 

linhagens mais promissoras ................................................................... 80 

5.3 Isolamento da proteína a partir dos corpos de inclusão e seleção da 

linhagem mais promissora ...................................................................... 86 

5.4 Efeito de diversos aditivos na solubilização da proteína de fusão ........... 90 

5.5 Análise da agregação proteica ............................................................... 93 

5.6 Efeito de diferentes esquemas de diluição no redobramento da proteína 

de fusão .................................................................................................. 96 

5.7 Discussão geral ...................................................................................... 98 

   

6 CONCLUSÃO ........................................................................................ 102 

   

7  PERSPECTIVAS FUTURAS ................................................................. 103 

   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 104 

 

 
 

 



 
 

APÊNDICES ........................................................................................................... 116 

APÊNDICE A- Mapa do vetor pET-22b(+) ............................................................... 116 

APÊNDICE B- Sequência de aminoácidos proteína 63N-hC-ARG1 ......................... 117 

APÊNDICE C- Curvas de calibração....................................................................... 118 

APÊNDICE D- Valores de identidade e gráfico de Ramachandran ......................... 119 

APÊNDICE E- Dados ProtParam proteína 63N-hC-ARG1........................................ 120 

   

ANEXOS ................................................................................................................ 121 

ANEXO A- Atividades desenvolvidas no período do curso ...................................... 121 

ANEXO B- Ficha do aluno ....................................................................................... 122 

ANEXO C- Artigo de revisão #1 ............................................................................... 124 

ANEXO D- Artigo de revisão #2 ............................................................................... 125 

ANEXO E- Carta de aprovação da comissão interna de biossegurança ................. 126 



21 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de enzimas depletoras de aminoácidos em terapia médica tem ampliado as 

perspectivas para tratamento do câncer em tumores auxotróficos. A depleção de 

aminoácidos resulta na inibição da síntese de proteínas de novo com consequente 

crescimento desequilibrado de células tumorais auxotróficas e, eventualmente, em sua 

apoptose. Esta terapia depende das diferenças no metabolismo do câncer e das células 

normais, como o rápido crescimento de células cancerígenas, que resulta na diminuição 

da expressão de certas enzimas, levando à auxotrofia para alguns aminoácidos 

específicos (DHANKHAR et al., 2020).  

Um dos exemplos mais conhecidos é o uso da enzima L-asparaginase (L-ASNase) 

no tratamento de cânceres com auxotrofia pelo aminoácido L-asparagina. A L-ASNase é 

atualmente um importante biofármaco utilizado nos protocolos quimioterápicos de uma 

variedade de distúrbios linfo-proliferativos e linfomas, particularmente leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) (LOPES et al., 2017; COSTA-SILVA et al., 2020).  

Outra enzima que tem mostrado resultados promissores, desta vez para a terapia 

de cânceres auxotróficos dependentes do aminoácido L-arginina, é a Arginase I humana 

(ARG1) (CALDWELL et al., 2018). As propriedades antitumorais da ARG1 também foram 

demonstradas em ensaios pré-clínicos de neoplasias hematológicas como leucemia 

mielóide aguda e leucemia linfoblástica aguda (DHANKHAR et al., 2018; MÉTAYER et 

al., 2019).  

Os benefícios do uso da L-ASNase no tratamento de LLA são indiscutíveis, porém 

apresenta alguns desafios médicos como o desenvolvimento de efeitos adversos graves. 

Estes incluem reações de hipersensibilidade por imunogenicidade, distúrbios de 

coagulação com sangramento ou trombose, pancreatite, encefalopatia e aumento dos 

níveis de amônia no sangue o que desencadeia hiperamonemia (ANDRADE; BORGES; 

SILVEIRA, 2014; HUNGER; MULLIGHAN, 2015).  

Diversas pesquisas são realizadas com a finalidade de resolver essas limitações 

da terapia com L-ASNase. Desenvolvimento de formulações de L-ASNases com 

modificações genéticas, com atenção especial à mutação sítio dirigida, PEGuilação, 

bioconjugação, exploração de fontes não bacterianas, nanoencapsulação e construção 
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de proteínas de fusão são algumas das estratégias implementadas que visam melhorar 

a farmacocinética da L-ASNase, aumentar sua eficácia anticancerígena e reduzir efeitos 

adversos (revisão em BRUMANO et al., 2019). Em relação a esta última, a técnica de 

construção de proteínas de fusão ou proteínas quiméricas vem sendo utilizada para 

melhorar o potencial biotecnológico e terapêutico de numerosas moléculas (revisão em 

TORRES-OBREQUE et al., 2022) e, no caso de enzimas, pode levar a um aumento na 

atividade de cada uma das moléculas utilizadas ou aumentar a atividade sinérgica de 

ambas (GUO et al., 2000). 

Diante do exposto, o presente trabalho aborda a construção de proteínas de fusão 

para melhorar o perfil terapêutico da enzima L-ASNase, a fim de estudar a fusão das 

enzimas L-ASNase e ARG1 humana, com possível aplicação médica.  

Uma dessas possíveis aplicações seria no auxílio do tratamento da 

hiperamonemia, efeito adverso ao tratamento com L-ASNase, já que a enzima ARG1 

humana desempenha um papel importante na eliminação do excesso de amônia do 

corpo, pois é uma das principais enzimas do ciclo da ureia (DHANKHAR et al., 2018). 

Uma maior disponibilidade da L-ornitina (Orn) (subproduto da catálise da ARG1) 

corresponderia a um aumento na detoxificação do excesso da amônia residual na 

corrente sanguínea ao aumentar a eficiência do ciclo da ureia, que é a principal via de 

eliminação da amônia do sangue (ver Figura 8) (MOUILLÉ; ROBERT; BLACHIER, 2004; 

JALAN et al., 2007; PONS et al., 2017). 

Outras possíveis aplicações é a combinação das atividades antitumorais das duas 

enzimas no tratamento de leucemia (MORROW et al., 2013; MÉTAYER et al., 2019). 

Além disso, o desenvolvimento de novas plataformas de proteínas de fusão para 

formulações de L-ASNase quimérica pode resultar em moléculas com atividades 

antitumorais mais amplas, como no tratamento de tumores sólidos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A L-asparaginase e seu uso como biofármaco  

 

A L-asparaginase (L-ASNase) (EC 3.5.1.1) é uma enzima que foi aprovada para 

uso terapêutico em 1978 pelo Food and Drug Administration (FDA), e tem sido usada no 

tratamento de vários cânceres de tipo hematológico, entre eles leucemia linfoblástica 

aguda (LLA) (revisão em COSTA-SILVA et al., 2020). A LLA é uma neoplasia 

hematológica que reflete o acúmulo de células linfoides malignas e pouco diferenciadas 

no interior da medula óssea, no sangue periférico, e nos sítios extramedulares (DAVIS; 

VIEIRA; MEAD, 2014; BROWN et al., 2017). A LLA atinge mais de 53.000 pessoas em 

todo o mundo (BROWN et al., 2017; SOLOMON et al., 2017). 

As estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para incidência de leucemia 

no Brasil (incluindo crianças e adultos) são que, para cada ano do triênio 2020/2022, 

sejam diagnosticados no Brasil 5.920 casos novos em homens e 4.890 em mulheres. De 

todos os tipos de câncer observados na população brasileira infanto-juvenil (até os 19 

anos de idade) 26% dos casos são diagnosticados como leucemia (INCA, 2022). A L-

ASNase tem sido usada nos protocolos quimioterápicos para LLA por >50 anos, 

demonstrando eficácia em fases de indução e fases subsequentes da quimioterapia 

(DOLOWY et al., 1966; revisão em COSTA-SILVA et al., 2020).  

A capacidade antitumoral da L-ASNase baseia-se na atividade enzimática que 

exerce sobre o aminoácido L-asparagina (Asn). L-ASNase catalisa a hidrólise da ligação 

amida da cadeia lateral da Asn, resultando na formação de ácido aspártico ou aspartato 

(Asp) e um íon amônio livre (NH4
+). Além disso, a L-ASNase pode ter uma atividade de 

glutaminase secundária (GLNase) para hidrólise do aminoácido L-glutamina (Gln) em 

ácido glutâmico (Glu) e amônio (ver Figura1) (KUMAR et al., 2013; CHAN et al., 2014). 
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Figura 1- Reação de hidrólise da L-asparagina (Asn) e L-glutamina (Gln) catalisada pela 
enzima L-asparaginase (L-ASNase).  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Uniprot.com entrada P0A962, ASPG1_ECOLI. 
 

Nas células humanas normais, a Asn não é um aminoácido essencial, pois é 

possível sintetizá-lo a partir da enzima L-ASNase antagonista, a asparagina-sintetase 

(ASNS) (EC 6.3.5.4) que é codificada pelo gene ASNS e mediada pela resposta integrada 

ao estresse (“integrated stress response” ISR). A enzima ASNS transforma Asp e Gln em 

Asn e Glu, uma conversão dependente de ATP (ver Figura 2). Mas, ao contrário das 

células normais, as células leucêmicas não possuem a capacidade de sintetizar Asn de 

novo, devido à baixa ou ausência de expressão da enzima ASNS; consequentemente se 

tornam dependentes da sua captação extracelular no sangue para sobreviverem 

(NARTA; KANWAR; AZMI, 2007).  

 

Figura 2- Reação de transamidação da L-glutamina (Gln) catalisada pela enzima 
asparagina sintetase (ASNS) para síntese de L-asparagina (Asn).  

 
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Uniprot.com entrada P08243, ASNS_HUMAN. 
 

Esta dependência de Asn, pelas células leucêmicas, é explorada para o 

tratamento da LLA pela introdução da enzima L-ASNase nos protocolos de terapia, 

permitindo a redução de Asn da corrente sanguínea e privando as células leucêmicas 
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desse aminoácido, o que acaba levando a processos celulares de apoptose e morte 

celular (ver Figura 3) (COSTA-SILVA et al., 2020). Por outro lado, nos últimos anos, vários 

relatos indicam que em algumas células leucêmicas o gene ASNS apresenta alta taxa de 

expressão, promovendo a resistência à L-ASNase ou quimiorresistência, levando à 

proliferação celular e comportamento metastático (ver Figura 3) (revisão em CHIU et al., 

2020).  

 

Figura 3- Representação esquemática do mecanismo de ação da L-asparaginase 
(L-ASNase) e da enzima L-asparagina sintetase (ASNS). A L- ASNase utiliza 
como substrato a L-asparagina (Asn) gerando amônio (NH4

+) e ácido aspártico 
(Asp), impedindo a biossíntese de proteínas (ação assinalada com X vermelho). 
O aminoácido Asn pode ser obtido (Asn de novo) através da ação da enzima 
ASNS, no caso das linhagens leucêmicas resistentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Avramis (2012). 
 

As L-ASNases podem ser divididas com base na sequência, estrutura e homologia 

funcional, em três famílias de enzimas: a família bacteriana do tipo I (citosólicas e com 

baixa afinidade pelo substrato), ou bacteriana tipo II (periplasmáticas e com alta afinidade 

pelo substrato), e a família do tipo III também chamada de L-ASNase tipo planta. As 

enzimas tipo I e tipo II são muito semelhantes em termos de estrutura geral e conservação 

dos resíduos do sítio ativo (MICHALSKA; JASKÓLSKI, 2006).  

Dada a concentração fisiológica de Asn no sangue humano (54 μmol/L) 

(OLLENSCHLÄGER et al., 1988), para seu uso terapêutico, as L-ASNases devem ter um 
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KM (constante de Michaelis- Menten) na faixa abaixo de micromolar para Asn, já que isso 

permite a manutenção de baixos níveis de Asn sérica (NARTA; KANWAR; AZMI, 2007).  

Atualmente, no mercado estão disponíveis formulações de L-ASNase das 

bactérias Escherichia coli e Dickeya chrysanthemi (BRUMANO et al., 2019; BARAL et al., 

2021). Uma grande desvantagem do uso de enzimas bacterianas como agentes 

terapêuticos é sua imunogenicidade, que pode representar uma ameaça direta ao 

paciente devido a reações de hipersensibilidade ou choque anafilático. Além disso, os 

anticorpos gerados podem inativar e eliminar o fármaco enzimático, reduzindo ou mesmo 

eliminando sua eficácia (SCHELLEKENS, 2002). Por outro lado, elas também podem ser 

suscetíveis à degradação por proteases lisossômicas como a catepsina B e asparagina 

endopeptidase (AEP), que são produzidas pelos linfoblastos (PATEL et al., 2009; 

OFFMAN et al., 2011; RODRIGUES et al., 2020).  

A imunogenicidade é um desafio que seria mitigado com uma enzima de origem 

de mamífero. Porém, as L-ASNases de origem humana conhecidas não são substitutas 

adequadas para as enzimas bacterianas usadas atualmente, pois possuem um valor 

muito alto de KM para Asn, na faixa de milimolar (BELVISO et al., 2017).  

Além das reações de hipersensibilidade, outros efeitos adversos ocorrem em 

pacientes em tratamento para LLA com L-ASNase; os mais comuns são hipoglicemia, 

alterações do sistema nervoso central, pancreatite, trombose venosa, anormalidades da 

coagulação, encefalopatia e aumento dos níveis de amônia no sangue ou hiperamonemia 

(ANDRADE; BORGES; SILVEIRA, 2014; HUNGER; MULLIGHAN, 2015). 

 

2.1.1 Hiperamonemia como efeito adverso à terapia com L-ASNase 

 

A hiperamonemia é usualmente definida como concentrações de amônia >50 

μmol/L e hiperamonemia significativamente clínica como concentrações de amônia >150 

μmol/L por três dias consecutivos (LATERZA; GERHARDT; SOKOLL, 2003; STEINER et 

al., 2007). É descrita como condição aguda com alto risco de vida que pode causar 

comprometimento neurológico grave e edema cerebral (SAVY et al., 2018), podendo se 

manifestar mediante cefaleia, letargia, confusão, depressão, hipotermia, alucinações, 

vômitos e convulsões; associada à elevação da pressão intracraniana com hérnia do 
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tronco encefálico e, às vezes, alcalose respiratória (PAULIDES et al., 2013; NUSSBAUM; 

LUBCKE; FINDLAY, 2016). 

 Embora a relevância clínica da hiperamonemia não seja tão comum em 

comparação às de outros efeitos adversos à terapia de LLA, como reações de 

hipersensibilidade (NUSSBAUM; LUBCKE; FINDLAY, 2016; PUI; LIU; RELLING, 2018); 

estudos sugerem que a incidência poderia ser alta entre pacientes que recebem terapia 

com L-ASNase sendo relatada em ≤ 10% dos pacientes (JÖRCK et al., 2011; HEITINK-

POLLÉ et al., 2013; GOSSAI et al., 2018). 

 

2.1.2 L-asparaginase de guinea pig (gpASNase1) 

 

Para superar ou reduzir as desvantagens exibidas pelas L- ASNases bacterianas, 

estudos com L-ASNase de guinea pig ou porquinhos-da-índia (Cavia porcellus) foram 

realizados e sugerem que essa enzima seria uma boa candidata menos imunogênica e 

com elevado potencial para aplicação farmacêutica no tratamento da LLA e outras 

neoplasias hematológicas (RIGOUIN et al., 2017).   

Codificada pelo gene ASPG, a gpASNase1 (UniProt entrada H0W0T5, 

H0W0T5_CAVPO) é uma proteína constituída de 565 aminoácidos e que possui uma 

massa molecular de 60,73 kDa. Pertence à família de enzimas bacterianas tipo I / II e por 

homologia de sequência seria classificada como uma enzima do tipo I (citosólica), mas, 

tem a propriedade de baixo KM (micromolar), a qual é consistente com as enzimas do tipo 

II (SCHALK et al., 2014; RIGOUIN et al., 2017).  

A enzima de guinea pig se oligomeriza em homotetrâmero (ver Figura 4 a) 

funcional formado por quatro subunidades que consistem em dois domínios α/β 

conectados por uma sequência de ligação (SCHALK et al., 2014; SCHALK et al., 2016). 

A interação entre o domínio N e C-terminal dos monômeros adjacentes forma cada 

sítio ativo, o qual é criado nas subunidades A e C ou B e D. Essa característica estrutural 

revela a forma ativa da enzima só como um tetrâmero ou dímero de dímeros; 

característica comum em todas as L-ASNases bacterianas (UPADHYAY et al., 2014). A 

maior parte do sítio ativo da enzima está localizada no domínio N- terminal de cada 

monômero e é constituído pelos resíduos: Thr-19 (T19), Asp-84 (D84), Ser-85 (S85), Thr-
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116 (T116), Asp-117 (D117), Ala-142 (A142), e no domínio C-terminal se encontra o 

resíduo Tyr-308' (Y308') (ver Figura 4 b) (SCHALK et al., 2014). 

 

Figura 4- Representação da estrutura tridimensional da enzima gpASNase1. (a) 
representação gráfica tridimensional em cartoon da estrutura tetramérica da 
proteína; cada monômero está colorizado com uma cor diferente (verde, amarelo, 
vermelho e rosa) e o sítio ativo da enzima com seu ligante L-asparagina (Asn) 
representado em esferas azuis. (b) representação esquemática das interações 
dos resíduos do sítio ativo, em cor preto, e o ligante, em vermelho. As linhas 
tracejadas indicam potenciais interações e os números as distâncias atômicas em 
angstrons.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura (a) gerada com o auxílio do programa PyMol ((www.pymol.org) com a 
entrada PDB 4R8L.  Figura (b) adaptada de Schalk et al. (2014).  
 

A gpASNase1 compartilha >70% de identidade de aminoácidos com a proteína 

com atividade asparaginásica lisofosfolipase de 60 kDa humana (UniProt entrada 

Q86U10, LPP60_HUMAN) (ver Figuras 5 a) (KARAMITROS; KONRAD, 2014; SCHALK 

et al., 2014).  

O monômero da gpASNase1 possui um domínio N-terminal, similar à L-ASNase 

do tipo I de E. coli de ~360 resíduos, onde reside a maior parte da atividade 

asparaginásica, e um domínio C-terminal, do tipo “ankyrin repeat”, de ~200 resíduos (ver 

Figuras 5 a). Por comparação às L-asparaginases bacterianas clinicamente relevantes 

de E. coli e D. chrysanthemi têm cerca de 350 resíduos de aminoácidos e não contêm 

esse domínio C-terminal (ankyrin repeat).  

Com relação aos seus parâmetros cinéticos, a gpASNase1 possui uma alta 

afinidade por Asn, com KM de 57,7 µM, muito semelhante ao KM da enzima de D. 

(b) (a) 
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chrysanthemi (47,5 µM). A sua constante catalítica (kcat) é de 38,6 sˉ1, uma taxa 2 vezes 

mais rápida do que a hASNase1 (14,4 sˉ1). A gpASNase1 carece de atividade 

glutaminásica (SCHALK et al., 2014).  

As L-ASNase de guinea pig, apesar de estar relacionada à descoberta da atividade 

antitumoral (KIDD, 1953), tem sido pouco estudada até o momento, sendo que as 

primeiras caracterizações foram feitas nas décadas de 50 e 60, e envolviam L-ASNase 

isolada diretamente do soro de guinea pig (BROOME, 1961; BROOME, 1963). 

Posteriores estudos sobre a purificação da L-ASNase sérica de guinea pig foram 

relatados, mas a evidência de purificação até a homogeneidade não foi apresentada 

(SULD; HERBUT,1970; ROGEZ; PLAQUET; BISERTE, 1975). Por sua vez, Zhang et al. 

(1995) apresentaram um procedimento para a purificação desta enzima até a virtual 

homogeneidade (evidenciada mediante SDS-PAGE) a partir do soro de guinea pig. 

Nesse estudo foi feita uma caracterização enzimática e descrita a relação com outras L-

ASNases, assim como também foi reportado o valor de atividade especifica para Asn de 

131 U/mg da enzima purificada.  

Posteriormente, Schalk et al. (2014) descreveram os parâmetros cinéticos da 

proteoforma gpASNase1 de guinea pig recombinante e também definiram a sua estrutura 

cristalográfica (Protein Data Bank (PDB) ID 4R8L); porém, a sua atividade antitumoral 

não foi avaliada. Estudos feitos por Schalk et al. (2016) forneceram resultados 

experimentais que suportam um mecanismo de ação de deslocamento direto para L-

ASNases tipo I / II, entre essas a gpASNase1.  

Não se tem reportado estudos que detalhem informações em relação a atividade 

especifica para esta proteoforma, porém fabricantes da enzima para fins comerciais e de 

pesquisa reportam valores de >1.400 UI/mg, para Asn, determinada a partir da enzima 

purificada >99% (SDS-PAGE), atividade mesurada a partir da conversão de 1,0 µmol de 

Asn em Asp por minuto a pH 7,5/ 37°C (CREATIVE ENZYMES INC, Catalog Number: 

NATE-1577, ano 2022). 

Rigouin et al. (2017) descreveram uma estratégia, utilizando a técnica de DNA 

shuffling, para o desenvolvimento de uma L-ASNase de guinea pig semelhante à humana 

com propriedades cinéticas semelhantes às da L-ASNase tipo II de E. coli; nesse estudo 

foi feita a construção de uma proteína quimérica de gpASNase1 humanizada com a L-
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ASNase humana (hASNase1), baseando-se na proteoforma gpASNase1 caracterizada 

por Schalk et al. (2014).  

Dentre os clones gerados no estudo de Rigouin, o clone 63N-hC apresentou a 

melhor combinação de alta identidade com hASNase1 (85,9%) (ver Figura 5 a), baixo KM 

(47 ±3 µM) e alto poder citotóxico in vitro sobre linhagens celulares de LLA. O clone 63N-

hC foi humanizado substituindo o domínio C-terminal (a partir do resíduo 360) da 

gpASNase1 pelo de hASNase1 (ver Figuras 5 a e b), além de duas mutações aleatórias 

no domínio catalítico (perto dos resíduos 50 e 150) (RIGOUIN et al., 2017). Os clones 

gerados nessa pesquisa, que exibiram as melhores propriedades cinéticas e de atividade 

antitumoral, foram submetidos a um processo de patente pela Universidade de Illinois 

(Lavie, A, Nguyen, HA, Schalk, University of Illinois, US n. PI WO/2019/032952).  

 

Figura 5- Alinhamento das estruturas primarias e terciarias das enzimas L-
ASNases. (a) Alinhamento e porcentagem de identidade entre as sequências das 
enzimas EcaI (L-ASNase I de E. coli), gpASNase1 (L-ASNase I nativa de guinea 
pig), hASNase1 (L-ASNase I de humano) e 63N-hC (enzima quimérica de 
gpASNase1 com a hASNase1). A construção do alinhamento foi feita com o 
programa ClustalW. O asterisco (*) indica os resíduos conservados entre as 
sequências. (b) Sobreposição das estruturas de monômeros do modelo teórico da 
63N-hC (em verde) com as estruturas de EcaI (em vermelho), gpASNase1 (em 
caramelo) e modelo teórico da hASNase1 (em azul). Modelos feitos pela Dra. 
Lisandra Herrera da Universidad de la Frontera. Todas as representações estão 
em cartoon e foram geradas com o auxílio do programa Pymol. 

 

 

(a) 
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Figura 5-Continuação. 
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Figura 5- Continuação. 

 

 

 
Fonte: Figura (a) sequências de aminoácidos obtidas de RIGOUIN et al., 2017 (63N-hC), 
UniProt entradas H0W0T5 (gpASNase1), Q86U10 (hASNase1) e P0A962 (EcaI). Figura 
(b) EcaI (ID PDB 2HIM), gpASNase1 (ID PDB 4R8L).   Os modelos teóricos de homologia 
da 63N-hC e da hASNase1 foram gerados usando o software de modelagem automatizada 
do Swiss-Model.  
 
 

(b) 
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2.2 A Arginase I humana, importância fisiológica e seu uso como anticancerígeno  

 

A enzima arginase humana tipo I (ARG1) (EC 3.5.3.1) é uma metaloenzima que 

catalisa a hidrólise divalente do aminoácido L-arginina (Arg) para formar o aminoácido 

não proteico L-ornitina (Orn) e o composto residual ureia, para a eliminação da amônia 

do sangue (ver Figura 6) (CLEMENTE et al., 2020). ARG1 é uma enzima citosólica que 

se oligomeriza como homotrimero (ver Figura 7 a) com dobramento α/β compreendendo 

uma folha β de oito fitas, rodeada por várias α-hélices (CALDWELL et al, 2015).  

 
Figura 6- Reação de hidrólise do aminoácido L- arginina (Arg) em L-ornitina (Orn) e ureia 

catalisada pela enzima arginase I (ARG1).  
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Uniprot.com entrada P05089- ARGI1_HUMAN. 
 

Em estado natural, sua forma ativa para catálise, semelhante a outras arginases 

tipo I mamíferas, é dada em forma de trímero, mas estudos têm demostrado que 

monômeros também podem ter atividade catalítica estável (MORA et al., 2000; LAVULO 

et al., 2001). Valores de atividade específica da ARG1 contra Arg, expressa por Pichia 

pastoris, tem sido calculada em 248,4 U/mg (ZHANG et al., 2015) e usando E. coli como 

sistema de expressão tem sido calculada em 389 U/mg (IKEMOTO et al., 1990). 

O monômero da ARG1 é composto por 322 aminoácidos com uma massa 

molecular teórica de ~35 kDa. A enzima contém um centro para o metal manganês (Mn2+) 

que gera um hidróxido para ataque nucleofílico no carbono guanidínio do aminoácido Arg. 

A estrutura da ARG1 mostra uma fenda de sítio ativo contendo dois íons metálicos 

divalentes de Mn2+ (MA e MB) separados por 3,3 Å. Esses íons facilitam a formação de 

um íon hidróxido que é essencial no mecanismo catalítico da enzima e são coordenados 

pelos resíduos Asp e His do sítio ativo (ver Figura 7 b) (CHRISTIANSON; COX, 1999; 

STONE; CHANTRANUPONG; GEORGIOU, 2010; CLEMENTE et al., 2020). A enzima 

H
2
O Arg  

ARG1 

Orn Ureia 
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possui um KM de 3,3 mM para o aminoácido Arg (concentração fisiológica de Arg no 

sangue de 305 µmol/L) (TOMMASI et al., 2018). 

 

Figura 7- Representação da estrutura tridimensional da enzima Arginase I humana. 
(a) representação gráfica tridimensional em cartoon da estrutura trimérica da 
proteína; os íons de manganês (esferas em azul) no local do sítio ativo de cada 
subunidade. (b) representação esquemática dos resíduos de aminoácidos e íons 
de manganês (em azul) do sítio ativo envolvidos na plasticidade catalítica e 
mecanismo de ligação de L-arginina (Arg) (em vermelho).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura (a) gerada com o auxílio do programa PyMol com a entrada PDB ID 2zav.  
Figura (b) adaptada de Clemente et al. (2020). 

 

A atividade catalítica da ARG1 tem vários propósitos homeostáticos principais: um 

deles é livrar o corpo do excesso da amônia através da síntese de ureia, principalmente 

em animais urotélicos; outro é a produção de Orn, que é um precursor de poliaminas e 

prolinas que conduzem a síntese de colágeno e ao funcionamento de vias biossintéticas 

críticas para as células. Essa reação catalítica é a etapa citosólica final do ciclo da ureia 

que ocorre principalmente nas células hepáticas (ver Figura 8) (CALDWELL et al., 2018). 

No entanto, a atividade da ARG1 tem sido relatada em outros tecidos sem um ciclo 

completo da ureia, que incluem glóbulos vermelhos na glândula mamária em lactação, 

nos rins e em macrófagos. Nestas localizações, as funções da ARG1 são direcionadas à 

modulação da biossíntese de L-prolina, poliaminas e óxido nítrico (NO) (revisão em 

MORA et al., 2000; CALDWELL et al., 2018).  

A ARG1 é um elemento chave do ciclo da ureia ao contribuir de uma maneira 

significativa na desintoxicação da amônia. Nakamura e Hagen (2002) demostraram que 

(a) (b) 
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altos níveis de ARG1 no fígado, juntamente com a canalização de metabólitos dentro do 

ciclo da ureia, servem para garantir que a desintoxicação da amônia residual funcione 

eficientemente. Em outros estudos foi demostrado que a melhora da expressão de ARG1 

em células HepG2 é essencial para o metabolismo da ureia e melhora a detoxificação da 

amônia (TANG et al., 2012). 

 

Figura 8- Esquema simplificado das vias metabólicas que poderia desencadear os 
subprodutos da reação da proteína de fusão 63N-hC-ARG1.  Integração da 
ornitina, NH3 e aspartato no ciclo da ureia e na biossíntese da glutamina. Enzimas 
ciclo da ureia: (NAGS) N-acetil-β-D-glicosaminidase (CPS1) carbamoil fosfato 
sintetase I, (OTC) ornitina transcarbamilase, (ASS1) argininosuccinato sintetase, 
(ASL) argininosuccinato liase e (ARG1) arginase I. Enzima biossíntese de 
glutamina: (GS) glutamina sintase. Linhas tracejadas indicam os caminhos de 
cada subproduto. 

 

Fonte: vias de ciclo da ureia e biossíntese da glutamina adaptadas de Adeva et al. (2012). 
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Interessantemente, assim como a enzima L-ASNase (SHRIVASTAVA et al., 2016), 

as propriedades antitumorais da ARG1 foram demonstradas. Estudos pré-clínicos 

propuseram o uso da enzima ARG1 na terapia de várias neoplasias malignas 

auxotróficas dependentes do aminoácido L-arginina (CALDWELL et al., 2018), incluindo 

melanoma (LAM et al., 2010), carcinoma hepatocelular (LAM et al., 2009), leucemia 

linfoblástica aguda de células T (MORROW et al., 2013) e de células B (MÉTAYER et al., 

2019).  

Formas peguiladas de ARG1 (Peg-A1) demonstraram ter potencial como agente 

quimioterápico ao apresentar uma alta atividade antitumoral, especialmente em tumores 

negativos para a enzima argininosuccinato sintetase, como melanoma e carcinoma 

hepatocelular (FULTANG et al., 2016). Resultados obtidos por Hernandez et al. (2010) 

mostraram que uma dose de Peg-A1 pode reduzir os níveis de Arg in vitro em linhagens 

de células de LLA tipo T (LLA-T), prejudicando significativamente seu desenvolvimento e 

crescimento celular, induzindo à apoptose.  

 

2.3 Proteínas de fusão recombinantes e seu uso na terapia médica 

 

O crescente campo da engenharia de proteínas está gerando pesquisas sobre 

uma gama ampliada de formatos e modificações de proteínas que permitem o ajuste de 

propriedades como afinidade de ligação ao alvo, aumento da meia-vida sérica, 

estabilidade e imunogenicidade (KINTZING; FILSINGER; COCHRAN, 2016). Dentre 

essas modificações, as proteínas de fusão recombinantes, também chamadas de 

proteínas quiméricas ou conjugadas, foram desenvolvidas como uma classe de 

biomoléculas com propriedades multifuncionais (TERPE, 2003).  

As proteínas de fusão podem ser produzidas por meios recombinantes in vitro, 

fusionando a região estrutural dos genes das proteínas em questão em um vetor de 

expressão adequado. Geralmente são utilizadas várias técnicas de fusão gênica, porém, 

há uma divisão de duas categorias. A primeira é denominada de técnica gênica de 

inserção (ver Figura 9 a), onde um domínio é incorporado in-frame no meio do outro 

domínio. Nesta técnica as sequências de duas proteínas semelhantes são combinadas 

de uma forma entrelaçada para fornecer uma nova proteína; tipicamente este tipo de 
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proteína de fusão contém apenas um único tipo de nova atividade em vez de duas 

atividades separadas (DOI; YANAGAWA, 1999; STROHL, 2017).  

Na segunda técnica, denominada de fusão de ponta a ponta (end-to-end) (ver 

Figura 9 b), permite a ligação N-terminal a C-terminal de dois domínios diferentes. 

Basicamente, o códon de terminação na posição 3´ de tradução do primeiro gene é 

excluído, assim como o promotor do terminal 5´ do segundo gene estrutural. Os dois 

genes são então ligados na estrutura, com ou sem um espaçador ou linker intermediário, 

e expressos em um hospedeiro apropriado. Sua vantagem em comparação com a fusão 

de inserção é o fato de que não é estritamente dependente das conformações, estruturas 

e dobramentos das proteínas (WAUGH, 2005; KHANDEPARKER; NUMAN, 2008; 

STROHL, 2017). 

 

Figura 9- Representação esquemática das técnicas de fusão gênica utilizadas para 
criação de proteínas de fusão. (a) na técnica de inserção os domínios de ambos 
doadores são intercalados na fusão de um novo produto proteico, e (b) a técnica 
de ponta a ponta, aonde é dada a incorporação de um sítio de restrição (SR) na 
extremidade 5´ do gene que codifica o domínio 1, bem como um sítio de restrição 
na extremidade 3´ do parceiro de fusão (domínio 2); além disso, ambos genes são 
conectados por meio de uma sequência de ligação ou linker.  
  

  

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Rizk, Garabed e Elleuche (2012) e Strohl (2017). 

 

Existem dois tipos principais de linkers moleculares: rígidos e flexíveis. Os flexíveis 

são geralmente usados quando os domínios exigem um grau de interação ou movimento; 

geralmente é composto de pequenos aminoácidos, sem cadeia lateral, como glicina e 

serina. Os rígidos são usados quando é importante manter uma distância fixa entre os 

domínios da proteína híbrida e manter suas funções independentes; elas podem ser 

(b) (a) 
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sequências compostas de repetições de prolinas e alaninas ou sequências que formam 

uma alfa hélice (CHEN; ZARO; SHEN, 2013). 

Após a transcrição e tradução de uma proteína de fusão, a célula produzirá uma 

única cadeia polipeptídica com as propriedades de ambos os produtos genéticos 

originais. Este tipo de proteína é tipicamente multifuncional ou multivalente, em que cada 

um dos parceiros da fusão adiciona sua própria função separada (por exemplo, atividade 

de ligação, atividade enzimática, atividade citotóxica, propriedades farmacocinéticas 

aprimoradas, solubilidade aprimorada e características de dobramento) (STROHL, 2017).  

As proteínas de fusão a serem usadas como agentes farmacêuticos para o 

tratamento de doenças podem ser geradas para uma variedade de propósitos, entre os 

quais são achados: (1) fusão de uma proteína farmacologicamente ativa de rápida 

eliminação a um polipeptídeo com extensão da meia-vida sérica para melhorar 

drasticamente as propriedades farmacocinéticas e prolongar a duração da ação; (2) fusão 

de um domínio de direcionamento de tecidos ou células a um peptídeo ou proteína 

farmacologicamente ativa (para matar as células alvo de forma específica); ou (3) fusão 

de duas ou mais proteínas ou domínios proteicos com atividades farmacológicas 

diferentes para gerar uma proteica terapêutica com atividade multiespecífica (RIZK; 

GARABED; ELLEUCHE, 2012; STROHL,2017). 

Muitas proteínas de fusão, de vários tipos, foram produzidas nos últimos 25 anos, 

praticamente todas destinadas a prolongar a meia-vida de uma proteína ou peptídeo. 

Muitas dessas proteínas foram aprovadas para uso médico e comercialização nos 

principais mercados nos últimos anos (ver Tabela 1-pag. 41) (CHEN; ZARO; SHEN, 2013; 

STROHL, 2017).  Os exemplos mais conhecidos são fármacos proteicos fundidos com 

domínios Fc (Fragment constant) de anticorpos, como a imunoglobulina G1 (Fc-IgG1), 

ou com proteínas transportadoras como albumina sérica humana (HSA) ou transferrina 

para prolongar suas meias-vidas plasmáticas e conseguir melhores efeitos terapêuticos 

(STROHL, 2015; revisão em TORRES-OBREQUE et al., 2022).  

No caso das proteínas de fusão recombinantes contendo Fc humano como um 

dos domínios proteicos de fusão, podem ter aumento na meia-vida (in vivo) variando de 

4 dias a 4 semanas no soro humano, dependendo das propriedades da construção 

individual (STROHL, 2017). Em ensaios clínicos, o fator IX-Fc (Alprolix®: eftrenonacog-
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a; Factor IX-Fc monomérico de ~98 kDa) demonstrou ter uma meia-vida terminal no 

intervalo de 57 a 83 h, três vezes maior que a meia-vida de ~18 h obtida com outras 

formulações do fator IX sozinho (POWELL et al., 2012). 

 

2.3.1 Melhoramento de L-ASNase e Arginase I mediante engenharia de proteínas de 

fusão  

 

Estudos considerando técnicas de engenharia de proteínas de fusão, 

bioconjugação com peptídeos ou construção de proteínas quiméricas têm sido relatados 

visando a melhoria do perfil de qualidade da L-ASNase, entre essas melhoras da 

farmacocinética e da atividade, aumento de estabilidade térmica e resistência a 

proteólises.  

Newsted et al. (1995) demonstraram que quando fundido a L-ASNase II de E. coli 

a um scFv (Fragmento variável de cadeia única protetor), protetor derivado de um 

anticorpo monoclonal não inibitório (MAb), forneceu ação protetora para a L-ASNase 

contra a proteólise da tripsina. Verificou-se que a L-ASNase quimérica reteve 75% de sua 

atividade original após a exposição à tripsina, enquanto a L-ASNase nativa foi totalmente 

inativada, mas o possível mecanismo de proteção não foi discutido. 

Neste mesmo sentido Guo et al. (2000) propuseram o desenho e construção de 

uma proteína de fusão composta de L-ASNase II de E. coli e um scFv; diferente da 

pesquisa do Newsted, o scFv foi obtido mediante tecnologia de biblioteca de phage-

display. A proteína de fusão scFv-ASNase desenhada por Guo e colaboradores 

apresentou mais estabilidade do que L-ASNase nativa, reteve até 94% de sua atividade 

catalítica original, mostrando um KM semelhante ao da enzima nativa para o substrato 

Asn, além de ter uma meia-vida in vitro muito mais longa (9 h) no soro do que a enzima 

nativa (2 h).  

Outro estudo de construção de proteína fusionada usando como componente a L-

ASNase foi realizado por Sotero-Martins et al. (2003), desta vez a pesquisa teve como 

objetivo estudar o processo de produção da enzima ao construir um gene ASP3-GFP 

quimera para produzir uma L-ASNase II de Saccharomyces cerevisiae fundida à proteína 
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fluorescente verde (GFP) de Aequorea victoria e conseguir acompanhar in vitro a 

dinâmica da produção e secreção da enzima sob condições de privação de nitrogênio.  

Por sua vez, Lavie e Nguyen (2018) apresentaram uma patente referente à 

construção de uma proteína de fusão composta por uma L-ASNase de D. chrysanthemi 

ligada a três domínios solúveis em tandem da proteína ligante indutor de apoptose 

relacionado ao TNF ou TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand). A proteína gerada 

a TRAIL-L-ASNase combinava a atividade dessas duas proteínas, aonde o componente 

L-ASNase sinalizava a célula cancerígena para sofrer apoptose, e o componente TRAIL 

induzia a morte celular (Lavie, A, Nguyen, HA, University of Illinois. US n. PI 

WO2017/151707 Al).   

Outras abordagens relacionadas à engenharia de proteínas de fusão para 

melhoramento da enzima L-ASNase compreendem o desenvolvimento de bioconjugados 

(feitos mediante conjugação química). Zhang et al. (2005) relataram a ligação covalente 

de peptídeos da proteína de fibroína de seda de Bombyx mori com L-ASNase de E. coli. 

Neste estudo o bioconjugado resultou ser muito mais estável, menos imunogênico e com 

meia-vida mais longa in vitro em soro humano em comparação com a enzima nativa, 

além de boa atividade catalítica residual, aumento da estabilidade térmica e resistência 

à digestão com tripsina. 

A respeito do melhoramento por proteínas de fusão da enzima ARG1, Li et al. 

(2013) desenvolveram uma proteína de fusão geneticamente modificada de Arginase I 

com o fragmento Fc da IgG humana para aumentar a meia-vida da enzima. A proteína 

construída, a rhArg-Fc, exibiu uma meia-vida mais prolongada do que a enzima nativa e 

uma eficácia antitumoral aprimorada, inibindo efetivamente o crescimento celular de 

cultivo de células de hepatoma e reduzindo o tamanho de carcinoma hepatocelular em 

camundongos. Em outros estudos, Zhang et al. (2017) desenvolveram uma proteína de 

fusão entre ARG1 e a proteína sfGFP (proteína fluorescente verde superfolder) que 

atuasse como peptídeo não sinal e guiasse a proteína a auto-secreção facilitando assim 

a secreção extracelular; no estudo conseguiu-se constatar que a proteína de fusão 

sfGFP-ARG1 pôde ser dobrada corretamente e formar a estrutura proteica do complexo 

ativo da ARG1, com reporte de atividade especifica da proteína de fusão sfGFP-ARG1, 

contra o substrato Arg, determinada em 280,36 U/mg. 
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Tabela 1- Exemplos de proteínas de fusão que foram aprovadas para uso terapêutico e comercialização. 

 

Nome genérico 
(Nome comercial) 

Formato proteico 
 

Alvo molecular 
Indicação 
principal 

Data de 
aprovação 

(FDA) 
Companhia 

Etanercept (Enbrel) Exodomínio rhTNFR2 p75 
fundido a cada cadeia de 
IgG1-Fc 
 

 TNF- α Artrite reumatoide 11/02/1998 Immunex (agora 
Amgen) 

Denileukin diktilox 
(ONTAK) 

rhIL-2 fundido com 
difteriotoxina; atividade 
enzimática e domínio de 
translocação de membrana 
 

 Receptor de IL-2 e 
células cancerosas 

Oncologia 02/05/1999 Eisai 

Alefacept (Amevive) Domínio de ligação a rhCD2 
de LFA-3 fundido a cada 
cadeia de huIgG1-Fc 
 

 Inibe CD2-LFA-3 em 
células T ativadas 

Psoríase 30/01/2003; 
Retirado em 2011 

Biogen 

Abatacept (Orencia) Exodomínio rhCTLA4 fundido 
a cada cadeia de huIgG1 
modificado de Fc 
 

 CD80 e CD86 Artrite reumatoide 12/23/2005 Bristol Myers 
Squibb 

Rilonacept (Arcalyst) Receptor de rhIL-1 e proteína 
acessória de IL-1 fundidos 
em linha a cada cadeia de 
huIgG1-Fc 
 

 IL-1 β, IL-1 α, IL- 
1RA 

Síndrome periódica 
associada à 
criopirina 

02/27/2008 Regeneron 

Romiplostim(Nplate) Peptídeo mimético de TPO 
fundido ao terminal C de cada 
cadeia de um glicosil-huIgG1-
Fc (denominado "pepticorpo") 
 

 Receptor TPO Trombocitopenia 08/22/2008 Amgen 

Corifollitropin alpha 
(Elonva) 

Fusão rhFSH-CTP  Receptor FSH Fertilidade Não aprovado 
pela FDA; 
aprovado pela 
EMA, 02/01/2010 

 Merck 
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Tabela 1- Continuação. 

Belatacept (Nulojix) Exodomínio rhCTLA4 fundido 
a cada cadeia de Fc 
modificado com huIgG 
 

 CD80 e CD86 Transplante renal 06/16/2011 Bristol-Myers 
Squibb 

Aflibercept (EYLEA) Exossoma rhVEGF-R 
fusionado a cada cadeia de 
huIgG1-Fc 
 

 VEGF AMD; oclusão da 
veia central da 
retina 

11/18/2011 Bayer-Schering 
Pharma/ 
Regeneron 

ziv-Aflibercept 
(ZALTRAP) 

Exossoma rhVEGF-R 
fusionado a cada cadeia de 
huIgG1-Fc 
 

 VEGF Câncer colorretal 
metastático 

08/03/2012 Sanofi/ 
Regeneron 

Eftrenonacog alfa 
(Alprolix) 

Molécula única do fator IX de 
rh fusionado a uma cadeia de 
IgG-Fc 
 

 Substituto de fator Hemofilia B 03/28/2014 Biogen-Idec/ 
Biovitrum/ 
SOBI 

Dulaglutide (Trulicity) rhGLP-1 fusionado a cada 
cadeia huIgG4-Paa-Fc 

 Proteína de fusão Fc; 
Agonista do receptor 
GLP1 
 

T2DM 09/18/2014 EliLilly 

Blinatumomab 
(Blincyto) 

scFv alvo de CD3 fusionado a 
um scFv alvo CD19 nas 
células B 
 

 Anticorpo biespecífico 
para redirecionamento 
de células T 

Célula B negativa 
no cromossomo 
Filadélfia, LLA  

2/03/2014 Amgen 

Coagulation factor IX 
(recombinant), albumin 
fusion protein (rFIX-
FP) (Idelvion) 

rhFactor IX fusionado a HSA  Substituto de fator Hemofilia B 03/06/2016 CSL-Behring 

 
Abreviaturas: AMD, degeneração macular relacionada à idade; CD, cluster de diferenciação; Fc, constant fragment (fragmento 
constante); FDA, Food and Drug Administration (Estados Unidos); FSH, hormônio folículo estimulante; GLP-1, glucagon-like protein-
1; HSA, albumina sérica humana; huIgG, Imunoglobulina G humana; IL, interleucina; LFA-3, antigénio-3 associado à função linfocitária; 
LLA, leucemia linfoblástica aguda; rh, recombinante humano; scFv, fragmento variável de cadeia única protetor; SOBI, Biovitrum Órfão 
Sueco; T2DM, diabetes melito tipo 2; TNF, fator de necrose tecidual; TPO, trombopoietina VEGF, fator de crescimento endotelial 
vascular. Fonte: adaptado de Strohl (2017). 
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2.4 Expressão de proteínas recombinantes na forma de corpos de inclusão 

 

Os processos de produção de proteína recombinante em células hospedeiras têm 

como objetivo obter proteínas solúveis com estrutura nativa e funcional. Enquanto a 

conformação nativa é alcançada por meio de um processo de dobramento correto, 

dobramentos incorretos e consequente agregação no citosol (localização intracelular) ou 

no periplasma (para secreção da proteína) podem acontecer (de MARCO, 2013). 

Como consequência, nos processos de produção tem sido relatada a ocorrência 

de espécies de proteínas que originam a formação de estruturas amiloides ou agregados 

proteicos insolúveis, os chamados corpos de inclusão (CIs) (revisão em de MARCO et 

al., 2019). A formação desses agregados incapacita às células hospedeiras para produzir 

polipeptídios solúveis e corretamente dobrados e/ou conformados. Nesta situação a 

maquinaria celular dificilmente consegue processar os altos níveis de expressão proteica 

que ocorrem (MIDDELBERG, 2002).  

Além da alta concentração de proteínas, parcialmente ou não, dobradas, foi 

determinado que a formação de CIs é favorecida por fatores que afetam a regulação 

transcricional e traducional da proteína recombinante; estes incluem o número de cópias 

do gene alvo (dosagem do gene), a força do promotor e a extensão dos estímulos de 

indução; outros fatores incluem as condições do ambiente redutor do citosol da bactéria, 

a falta de proteínas chaperonas e as características físico-químicas de cada proteína em 

particular (revisões em: SINGH; UPADHYAY; PANDA, 2015; de MARCO, 2019).  

Os CIs tendem a se acumular na célula hospedeira como partículas submicrônicas 

refráteis (ver Figura 10 a) (sob visualização de microscópio óptico) ou eletrodensas (ver 

Figura 10 b) (sob visualização de microscópio eletrônico de transmissão) (revisão em de 

MARCO et al., 2019), cujo diâmetro varia de 0,2 a 0,5 μm (BURGESS, 2009).  

Convencionalmente os CIs são conhecidos por não possuírem atividade biológica, 

sendo definidos na literatura como corpos de inclusão clássicos. Porém, evidencias 

sugerem que alguns apresentam atividade leve a moderada sendo chamados de corpos 

de inclusão não clássicos, nos quais foi comprovada a presença de estruturas 

secundarias nativas e certa porcentagem de estruturas terciárias, em conjunto com 

intermediários proteicos de conformação inadequada (JEVSEVAR et al., 2005; AMI et al., 
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2006). No entanto, dita classificação não é estrita, devido ao fato que diferentes 

parâmetros no processo de formação podem variar a quantidade de moléculas bioativas 

nos agregados (revisão em SINGHVI et al., 2019).  

 

Figura 10- Propriedades dos corpos de inclusão (CIs) bacterianos. (a) Visualização 
por microscopia óptica (barra de escala: 500 nm) de células de E. coli contendo 
CIs (CIs são observados como partículas intracelulares refráteis). (b) Imagens de 
microscopia eletrônica de transmissão (barra de escala: 200 nm) de células de 
Lactococcus lactis contendo CIs (CIs são observados como material eletrodenso 
no citoplasma da célula).  

 

 

Fonte: Figura (a) adaptada de Carrió e Villaverde (2001). Figura (b) adaptada de Cano-
Garrido et al. (2016). 
 

2.4.1 Formação de Corpos de Inclusão em Escherichia coli 

 

A formação de CIs é comum e frequentemente inevitável. Na produção em larga 

escala de proteínas recombinantes ativas e solúveis utilizando E. coli, a formação de CIs 

tem sido considerada como um grande obstáculo. Diversas estratégias têm sido 

empregadas para evitar a sua formação durante a expressão da proteína. O aumento do 

diâmetro dos CIs tem sido relacionado com maiores tempos de cultivo, sendo mais 

perceptível nas primeiras horas após a indução da síntese de proteínas recombinantes. 

Além do citado, uma rápida taxa de crescimento bacteriano aumenta a agregação 

proteica, pelo qual é recomendado diminuir o tempo de pós-indução e a concentração do 

inóculo bacteriano (JEVSEVAR et al., 2005; IAFOLLA et al. 2008).  

Por outro lado, a temperatura é um parâmetro amplamente utilizado para diminuir 

a formação de CIs. O crescimento de E. coli a baixa temperatura (16-30°C) minimiza a 

agregação da proteína e fornece as condições para a geração de estruturas parcial ou 

totalmente dobradas, aumentando sua atividade biológica. O pH também foi testado em 
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relação à formação e qualidade dos CIs, achando-se que cultivos com pH básico 

constante de 8,5 apresentam um menor teor de estruturas amiloides e são mais fáceis 

de solubilizar em posteriores processos de recuperação da proteína (revisão em de 

MARCO et al., 2019).  

Por último, aumento das condições de agitação (≥200 rpm) (o que favorece a 

oxigenação) e baixas concentrações do indutor (principalmente exemplificado por IPTG) 

geram uma redução do tamanho do CIs junto com uma maior densidade de proteína 

recombinante ativa dentro dos agregados (SLOUKA et al., 2018; revisão em de MARCO 

et al., 2019).  

Apesar dos esforços, cerca de 80% das proteínas recombinantes superexpressas 

em E. coli ainda formam CIs (JÜRGEN et al., 2010), o que leva a pensar em utilizar outros 

sistemas de expressão biológicos; porém, aproximadamente 30% do total de biofármacos 

produzidos pelas indústrias hoje ainda usam sistemas de expressão baseados em E. coli 

(WALSH, 2018). Contudo, E. coli continua sendo uma ferramenta atraente para a 

produção de diversas proteínas recombinantes devido ao conhecimento aprofundado da 

sua fisiologia e genética; além disso, possui uma cinética de crescimento rápida em 

substratos de cultivo de baixo custo e um número cada vez maior de vetores de clonagem 

e cepas hospedeiras mutantes estão disponíveis no mercado (SINGHVI et al., 2019). 

 

2.4.2 Processo convencional de obtenção de proteínas ativas a partir de corpos de 

inclusão  

 

Embora a produção de CIs seja considerada indesejável existem certas vantagens 

na sua formação e empregabilidade, como o fácil processo de isolamento destes devido 

às diferenças em seu tamanho e densidade em comparação com as proteínas da célula 

hospedeira. Os CIs exibem alto grau de resistência à degradação proteolítica, além de 

possuírem estabilidade mecânica, chegam a ter uma quantidade muito elevada de 

proteína superexpressa, e podem apresentar formação de estruturas secundárias e 

terciárias da proteína nativa com presença de atividade biológica (revisão em SINGHVI 

et al., 2019).  
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Portanto, diversas estratégias têm sido desenvolvidas para a exploração dos CIs 

em vez de tentar expressar proteínas solúveis. A estratégia geral usada para recuperar 

proteínas bioativas de CIs envolve quatro etapas principais: (1) isolamento dos CIs (2) 

solubilização dos CIs, (3) redobramento ou renaturação da proteína solubilizada e (4) 

purificação de proteína redobrada (ver Figura 11) (revisões em: BURGESS, 2009; 

SINGH; UPADHYAY; PANDA, 2015; SINGH et al., 2015; SINGHVI et al., 2019).  

 

Figura 11- Etapas para a recuperação de proteínas ativas a partir de corpos de 
inclusão (CIs). Números indicam a ordem tradicional do processo.  

 
 

 

Fonte: Adaptado de Clark (2001). 

 

2.4.2.1 Isolamento dos corpos de inclusão  

 

Uma primeira etapa de isolamento dos corpos de inclusão abrange o uso de 

métodos de ruptura celular química, física e enzimática; seguida da separação por 
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centrifugação ou microfiltração dos corpos de inclusão na fração insolúvel dos 

componentes da célula e proteínas contaminantes da fração solúvel. Ruptura por 

métodos físicos incluem o uso de sonicação, prensa francesa e ciclos de 

congelamento/descongelamento; já métodos químicos fazem uso de agentes de lise 

celular como detergentes e métodos enzimáticos compreendem uso de lisozima e 

DNAses (PALMER; WINGFIELD, 2004; revisão em SINGH et al., 2015). 

Geralmente, os métodos físicos conseguem romper efetivamente as células, mas 

podem comprometer a qualidade da proteína contida nos CIs mais do que outros métodos 

de extração. Abordagens recentes relatam o uso de estratégias combinatórias de 

métodos tanto físicos (sonicação ou ciclos de congelamento-descongelamento) junto 

com enzimáticos (lisozima), explorando as vantagens de ambos no processo. O método 

de isolamento ideal deve ser suave o suficiente para proteger a qualidade dos CIs, mas 

severo o suficiente para romper as células de forma eficaz (SINGHVI et al., 2019). 

Um aspecto a se levar em consideração é a associação dos CIs com uma alta 

carga de moléculas como DNA, proteínas de membrana e demais restos celulares. Logo, 

uma purificação, prévia a uma etapa de solubilização, dos CIs de tais contaminantes é 

recomendado e desejável. A literatura reporta o uso de substâncias como detergentes 

suaves (Triton X-100, ácido desoxicólico) ou baixas concentrações de agentes 

caotrópicos (ureia, hidrocloreto de guanidina (GdnHCl)) que ajudam na remoção de 

resíduos celulares e proteínas de membrana. Outra estratégia usada na lavagem de CIs 

é o uso de tampões com pH básicos, o que favorece posteriores etapas de solubilização 

dos CIs (PALMER; WINGFIELD, 2004; revisão em SINGHVI et al., 2019). 

 

2.4.2.2 Solubilização dos corpos de inclusão  

 

Após o isolamento, os CIs devem passar por uma etapa de solubilização. 

Tradicionalmente, os CIs são solubilizados usando altas concentrações de agentes 

desnaturantes com propriedades caotrópicas como 8 M de ureia e 6 M de GdnHCl 

(revisão em SINGH et al., 2015). O uso destes agentes em altas concentrações resulta 

em desagregação proteica e ruptura completa da estrutura da proteína. Durante o 

processo de desagregação a estrutura da agua é alterada, provendo as condições para 
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que moléculas hidrofóbicas se tornem mais solúveis na solução do agente solubilizante 

utilizado. As moléculas do solubilizante se ligam aos grupos polares das proteínas e 

quebram as interações eletrostáticas e as pontes de hidrogênio que mantem a estrutura 

destas (CABALLERO-HERRERA et al., 2005). 

Como mencionado anteriormente neste trabalho, alguns CIs apresentam 

estruturas proteicas nativas e podem ser solubilizados em condições suaves, usando 

baixas concentrações de agentes caotrópicos, tampões com pH básico, agentes 

solubilizantes não desnaturantes, detergentes não iônicos ou mesmo concentrações 

moderadas de NaCl; isso com a finalidade de não gerar uma completa desnaturação 

dessas estruturas nativas e promover processos de re-enovelamento da proteína ao 

mesmo tempo que é solubilizada. Na maioria dos casos, essa estratégia não é efetiva, 

mesmo nesse tipo de CIs, pelo qual devem ser usadas condições de desnaturação muito 

mais fortes (revisões em: SINGH et al., 2015; SINGHVI et al., 2019).  

Para proteínas contendo múltiplos resíduos de cisteína, β-mercaptoetanol ou 

ditiotreitol (DTT) deverão ser adicionados as soluções com agentes de solubilização e 

nos tampões das etapas posteriores, isso para reduzir ligações dissulfeto incorretas 

(SINGH et al., 2015). 

 

2.4.2.3 Redobramento da proteína solubilizada  

 

CIs devem ser devidamente solubilizados e passar por uma etapa seguinte de 

redobramento ou renaturação. Nessa etapa, a proteína adquire sua conformação nativa 

e consegue recuperar sua função. As proteínas podem ser redobradas, diminuindo a 

concentração dos agentes solubilizantes desnaturantes com diferentes métodos. Os 

métodos mais comuns incluem técnicas de diluição e diálise (CLARK, 2001; revisão em 

SINGH et al., 2015).   

A etapa de redobramento é considerada a mais crítica de todo o processo de 

obtenção de proteínas ativas a partir de CIs e costuma ser um processo de tentativa e 

erro. O principal desafio durante o redobramento da proteína de um estado desnaturado 

a um enovelado é a formação de agregados de proteínas e/ou proteínas mal dobradas 

(CLARK, 2001). Para minimizar a agregação proteica e obter um redobramento eficaz se 
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requer o uso de técnicas que minimizem as interações intermoleculares entre os 

intermediários de dobramento e espécies parcialmente dobradas.  

Portanto, a estratégia utilizada deve atender a quatro fatores críticos, desde a 

etapa de solubilização: a escolha do agente solubilizante desnaturante, a concentração 

de proteína durante o redobramento, condições de redobramento no tampão de 

redobramento (pequenos aditivos moleculares, pH, força iônica e temperatura), e a 

escolha do método usado para o redobramento. Cada um dos quatro fatores precisa ser 

otimizado para alcançar uma alta recuperação de proteína (CLARK, 2001; revisão em 

SINGHVI et al., 2019).   

Altas concentrações de proteínas a ser redobrada aumentam a taxa de agregação 

proteica. Para evitar a agregação, o redobramento da proteína é geralmente realizado 

em concentrações altamente diluídas (10–100 μg/ml). No entanto, isso leva ao uso de 

grandes quantidades de tampão durante o redobramento. Assim, o processo ideal deve 

promover o redobramento em uma concentração razoavelmente alta de proteína de 

modo que um volume menor de tampões seja usado (revisão em SINGHVI et al., 2019).  

Outra abordagem utilizada para evitar agregação e intensificar o correto 

dobramento da proteína é o uso de aditivos químicos, os quais também são usados para 

melhorar o rendimento. Entre os aditivos mais comuns se acham agentes caotrópicos em 

baixas concentrações, aminoácidos, (glicina, arginina, prolina), álcoois poli-hídricos 

(glicerol, polietilenoglicol, sorbitol), açúcares (dextrano, frutose, sacarose) entre outros 

(BURGESS, 2009; revisão em SINGH et al., 2015). 

 

2.4.2.4 Purificação da proteína redobrada 

 

Após redobrar e filtrar a proteína, uma etapa final de purificação, utilizando 

métodos cromatográficos de alta resolução, geralmente se faz necessária, embora as 

etapas anteriores permitam retirar uma grande quantidade de proteínas contaminantes 

provenientes da célula hospedeira. A solução da proteína redobrada de CIs bacterianos 

geralmente contém muitos tipos de moléculas agregadas solúveis e insolúveis, assim 

como também proteína corretamente dobrada, mal dobrada, oligomérica ou degradada 

(SINGHVI et al., 2019). 
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Os agregados insolúveis podem ser simplesmente separados do resto das 

espécies com base na diferença de densidade mediante centrifugação ou filtração. Os 

agregados solúveis, além de proteína oligomérica e degradada, também podem ser 

separados em escala laboratorial por cromatografia de exclusão por tamanho ou 

cromatografia de troca iônica. Com o uso de cromatografia se consegue selecionar 

proteína homogênea em estado oligomérico ou monomérico, além de remover 

multímeros não desejados de proteínas solúveis (BURGESS, 2009; SINGHVI et al., 

2019). 
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3 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a funcionalidade de uma proteína de fusão 

constituída pelas enzimas L-asparaginase clone 63N-hC (enzima quimérica das L-

asparaginases gpASNase1 e a hASNase1) e Arginase I humana (ARG1) unidas por um 

linker rígido. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material  

 

A linhagem de E. coli utilizada para clonagem e manipulação do DNA do vetor foi 

a DH5α; e para expressão da proteína foram utilizadas as linhagens BL21(DE3), 

CodonPlus (DE3) -RIPL, Origami (DE3), Rosetta (DE3), AD494, ArcticExpress (DE3), 

C43(DE3) e Tuner (DE3) (ver Tabela 2).  

 

Tabela 2- Linhagens de E. coli utilizadas nos ensaios. 

 

Linhagem Genótipo 
Requerimento de 

antibiótico 

DH5α* (Merck - 
Novagen) 

[endA1, hsdR17 (rk- mk+), supE44, thi-1, recA1, gyrA 
(Na 1r), relA1, Δ(lacZYA-argF) U169 (Φ80lacZΔM15)] 

Não se aplica 

BL21(DE3) ** 
(Merck - Novagen) 

[Fˉ, amp T, hsdSb (rBˉ mBˉ), gal, dcm (DE3)] Não se aplica 

CodonPlus (DE3) -
RIPL** (Agilent-
Technologies) 

[Fˉ ompT hsdS (rBˉ mBˉ) dcm+ Tetr gal λ(DE3) endA 
Hte [argU proL Camr ] [argU ileY leuW Strep/Specr] 

Não se aplica  

Origami (DE3) ** 
(Merck - Novagen) 

[1∆(araˉleu)7697 ∆lacX74 ∆phoA PvuII phoR araD139 
ahpC galE galK rpsL F'[lac+ lacI q pro] (DE3) 
gor522::Tn10 trxB (Kanr, Strr, Tetr)]  

Canamicina e 
Tetraciclina 

Rosetta (DE3) ** 
(Merck - Novagen) 

[Fˉ ompT hsdSB (rBˉ mBˉ) dcm, gal (DE3) pRARE2 
(Camr)] 

Cloranfenicol  

AD494** (Merck - 
Novagen) 

[Δ (araABC-leu) 7697 ΔlacX74 ΔmalF3 ΔphoAPvull 
phoR trxB ::KanrF' [laclq lacZΔM15proAB+]] 

Canamicina 

ArcticExpress 
(DE3) ** (Agilent-
Technologies) 

[Fˉ ompT hsdS (rBˉ mBˉ) dcm+ Tetr gal λ (DE3) endA 
Hte [cpn10 cpn60 Gentr]] 

Geneticina 

C43(DE3) ** 
(Lucigen) 

[FˉompT gal hsdSB (rBˉmBˉ) dcm, gal (DE3)] 
Canamicina e 
Tetraciclina 

Tuner (DE3) ** 
(Merck - Novagen) 

[Fˉ ompT hsdSB (rBˉmBˉ) dcm, gal lacY1 (DE3)] Não se aplica 

 
* Linhagem hospedeira para clonagem do vetor pET-22b(+) contendo os insertos de DNA 
da proteína de fusão. 
** Linhagens para a expressão da proteína de fusão. 
 

Reagentes utilizados nos ensaios foram de grau analítico obtidos das empresas 

Sigma-Aldrich, Merck-Millipore, Thermo Fisher Scientific ou Labsynth. O vetor de 
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expressão utilizado foi o pET-22b(+) (Merck - Novagen) que possui 5.493 pares de bases 

(mapa do vetor no Apêndice A). Para transformação do vetor e cultivo das linhagens de 

E. coli foi utilizado o meio de cultivo líquido Lysogeny broth (LB) (0,5% NaCl, 0,5% extrato 

de levedura, 1% triptona). Para meio LB sólido, foi acrescentado ágar bacteriológico ao 

meio LB líquido a uma concentração final de 2% (m/v).  

Foi utilizado o antibiótico Carbenicilina (50 μg/mL) (Sigma-Aldrich) como marca de 

seleção para as linhagens que carregam o vetor de expressão pET-22b(+). 

Adicionalmente foram utilizados 15 μg/mL Canamicina (Sigma-Aldrich), 12.5 μg/mL 

Tetraciclina (Sigma-Aldrich), 34 μg/mL Cloranfenicol (Sigma-Aldrich), 20 μg/mL 

Geneticina (Sigma-Aldrich) como antibióticos de seleção para as linhagens de E. coli, 

segundo necessidade de cada linhagem usada (ver Tabela 2). 

 

4.2 Construção do vetor de expressão  

 

A construção do vetor de expressão contendo o gene para a proteína de fusão 

(63N-hC-linker-ARG1/pET-22b(+)) foi sintetizado pela empresa GenScript, com 

otimização de códons para expressão em E. coli. Para a construção do gene para a 

proteína de fusão (sequência em Apêndice B) foram utilizados o clone 63N-hC obtida por 

Rigouin et al. (2017) (como descrito anteriormente no item 2.1.2 é um gene de 

gpASNase1 com parte da sequência de hASNase1); e o gene ARG1 (UniProt entrada 

P05089- ARGI1_HUMAN) para a enzima Arginase I humana. 

Um linker de natureza rígida de 12 aminoácidos, foi inserido entre as duas 

sequências de 63N-hC e ARG1 (ver Figura 12), o que forma uma estrutura secundária em 

alfa-hélice; a sequência do linker usada foi N-terminal A(EAAAK)2A- C-terminal, 

empregado em estudos anteriores de proteínas de fusão e que permite manter uma 

distância fixa entre os domínios da proteína de fusão, além de permitir desenvolver suas 

funções de forma independente (ARAI et al., 2001; ZHAO et al., 2008).  
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Figura 12-  Representação esquemática da localização de cada gene (63N-hC e ARG1) 
e do linker no inserto. 

 

 

         

O inserto codificador da proteína de fusão foi clonado no vetor pET-22b(+) nos 

sítios de restrição para enzimas NcoI (5’ -seq: CCATGG) e HindIII (3’ -seq: TGA 

AAGCTT), permitindo a tradução da sequência pelB leader própria do plasmídeo pET-

22b(+) (ver Figura 13), para localização periplasmática da proteína. A escolha pelo vetor 

pET-22b(+), foi em razão de possuir elementos regulatórios para expressão de proteínas 

do fago T7 (promotor e terminador) o que torna-o compatível com a maioria de linhagens 

de E. coli utilizadas neste trabalho (exceto DH5α). 

 

Figura 13-  Representação esquemática do vetor de expressão 63N-hC-linker-
ARG1/pET-22b(+). Inserto assinalado entre os sítios das enzimas de restrição 
(NcoI e HindIII). 

  

4.3 Análises in silico  

 

4.3.1 Predição da estrutura tridimensional e docking molecular 

 

A análises descritas nesta seção foram feitas a partir da visualização da estrutura 

tridimensional do monômero da proteína de fusão e da avaliação da afinidade pelo 
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substrato por docking molecular. Essas análises foram feitas em colaboração com a Dra. 

Lisandra Herrera Belén e o Dr. Jorge Beltrán Lissabet do grupo de pesquisa do Prof. Dr 

Jorge G. Farias Avendaño, da Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

A estrutura tridimensional do monômero da proteína 63N-hC-linker-ARG1 foi obtido 

mediante modelagem usando o programa Phyre2 (KELLEY et al., 2015), que combina 

modelagem de homologia e o método ab initio. O modelo gerado foi refinado por meio da 

ferramenta GalaxyRefine (HEO; PARK; SEOK, 2013) e a qualidade do modelo obtido foi 

avaliada por meio da ferramenta Structure Assessment, disponível no programa SWISS-

MODEL. Esse procedimento foi realizado gerando gráficos de Ramachandran 

(WATERHOUSE et al., 2018). 

Para avaliar a afinidade por docking molecular de cada porção do modelo gerado 

de 63N-hC-linker-ARG1, por seus respetivos substratos (Asn para 63N-hC e Arg para 

ARG1), a ferramenta Autodock Vina foi utilizada (DALLAKYAN; OLSON, 2015). Os 

valores de acoplamento fornecidos pelo AutoDock Vina são expressos em kcal/mol. O 

controle do modelo da gpASNase1 nativa (guinea pig) foi PDB ID 4R8L (modelo utilizado 

na pesquisa de Rigouin et al. (2017)) e do modelo ARG1 nativa (Homo sapiens) foi 2ZAV. 

A visualização das estruturas foi realizada no programa PyMOL (PyMOL Molecular 

Graphics System, Versão 2.0 Schrödinger, LLC) (MOOERS, 2016). 

 

4.3.2 Determinação do ponto isoelétrico e massa molecular 

 

O ponto isoelétrico (pI) da proteína 63N-hC-ARG1 e sua massa molecular foram 

calculadas usando a ferramenta on-line de bioinformática ProtParam disponível no portal 

ExPASy (Expert Protein Analysis System): https://web.expasy.org/protparam/  

 

4.4 Transformação em E. coli  

 

O vetor de expressão (63N-hC-linker-ARG1/pET-22b(+)) foi inserido, por meio de 

choque térmico, na linhagem eletrocompetente de E. coli DH5α (para armazenamento e 

amplificação do vetor) e nas linhagens eletrocompetentes de E. coli BL21(DE3), 

CodonPlus (DE3) -RIPL, Origami (DE3), Rosetta (DE3), AD494, ArcticExpress (DE3), 
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C43(DE3) e Tuner (DE3) (para ensaios de expressão da proteína). Nesse sentido, 50 ng 

de DNA do vetor de expressão foi adicionado em um tubo de reação contendo 50 μL de 

linhagem de E. coli eletrocompetente; após isso, essa mistura foi inserida em uma cubeta 

para eletroporação. A eletroporação foi feita na condição de 2,5 kV no equipamento 

BioRad® Gene Pulser II (MicroPulser Electroporator).  

As células eletroporadas foram ressuspendidas em 1 mL de meio LB (sem 

antibiótico) e incubadas por 1 h, 37°C e sob agitação a 180 rpm. Após a incubação, 100 

μL da suspensão celular foi cultivada em meio LB sólido com adição de 50 µg/mL 

carbenicilina e a placa foi incubada a 37°C/ 16 h. Os vetores contêm a chamada marca 

de seleção, um gene que confere resistência a antibióticos específicos, e é através desse 

mecanismo que somente as bactérias transformadas com o vetor de interesse 

conseguem formar colônias na placa.  

Em seguida, as colônias obtidas foram inoculadas em meio liquido LB (contendo 

carbeniclina e o antibiótico correspondente segundo a linhagem- ver Tabela 2), incubadas 

a 37°C/ 16 h/ 180 rpm. Após esse tempo foi realizado armazenamento das células 

bacterianas em tubos de reação com glicerol (10%) e armazenadas a -80°C.      

 

4.5 Ensaios de expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 

 

Na tentativa de estabelecer as melhores condições para a produção de proteína 

de fusão, foram realizados vários testes de expressão. Inicialmente foi escolhida a 

linhagem de E. coli BL21 (DE3) por ser a linhagem mais utilizada para expressão de 

proteínas na literatura. Ensaios de expressão posteriores foram feitos utilizando as 

linhagens de E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), 

CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3). 

Por último, nesta etapa, foram desenhados testes para otimizar as condições de 

cultivo e expressão e foram selecionadas as 3 melhores condições de expressão 

baseando-se no maior tamanho obtido da banda da proteína, visualizada mediante gel 

de SDS-PAGE. Em caso de várias condições com visualização de banda com tamanho 

maior, a escolha baseou-se na menor concentração de IPTG utilizada. 
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4.5.1 Expressão da proteína de fusão na linhagem E. coli BL21 (DE3) 

 

Foram testadas diferentes concentrações do indutor IPTG (isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranosídio (Sigma-Aldrich) para a linhagem E. coli BL21 (DE3). Os clones 

transformados de BL21(DE3) com o vetor 63N-hC-linker-ARG1/pET-22b(+) foram 

inoculados em 50 mL de meio LB com 50 μg/mL de carbenicilina e as células foram 

incubadas a 37ºC/180 rpm/ 16 h.  

Posteriormente, as células foram diluídas para DO600nm 0,2 em 100 mL de meio 

LB adicionado de 50 μg/mL de carbenicilina e incubadas a 37°C/ 180 rpm até atingir 

DO600nm de 0,8-1,0 (leitura feita com o espectrofotômetro Spectra Max M2 (Molecular 

Devices)). Em seguida, foi adicionado o indutor IPTG nas concentrações finais de 0,01 

mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 mM e 1,0 mM. A indução foi realizada por 3 ou 22 h a 37ºC/ 

180 rpm. Foi feito cultivo controle com o vetor plasmídeo vazio (pET-22b(+) Ø sem o gene 

codificador para proteína de fusão) com 1,0 mM IPTG.  

 
4.5.2 Expressão da proteína de fusão nas linhagens E. coli Tuner (DE3), Rosetta 

(DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3) 

 

Visando obter condições ótimas para a expressão da proteína de fusão na forma 

solúvel, foram feitos cultivos com as linhagens de E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), 

Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3) e ArcticExpress (DE3).  

Para isso, pré-inóculos de 50 mL de meio LB foram crescidos com colônias 

isoladas das linhagens propostas. Posteriormente, as células foram diluídas para DO600nm 

inicial de 0,2 em 100 mL de meio LB com adição de 50 μg/mL de carbenicilina e do 

antibiótico de seleção de resistência respectivo de cada linhagem (ver Tabela 3), e 

incubadas até atingir DO600nm de 0,8-1,0 (leitura feita com o espectrofotômetro Spectra 

Max M2 (Molecular Devices)). Em seguida, foi adicionado 1,0 mM IPTG para um tempo 

de indução de 3 h/ 37ºC / 180 rpm. Por orientação do fabricante (Agilent-Technologies), 

só para a linhagem ArcticExpress (DE3) a indução com 1,0 mM IPTG foi feita com um 

tempo de indução de 16 h e temperatura de 11°C. Controles para cada linhagem com o 

pET-22b(+) Ø foram feitos. 
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Tabela 3-  Condições de expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 para as linhagens 
de E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), 
CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3) e requerimento de antibiótico, segundo 
cada linhagem. 

 

 

4.5.3 Otimização das condições de cultivo e expressão   

 

Ensaios de otimização foram realizados com três das linhagens com os melhores 

resultados de expressão. Os parâmetros avaliados nessa fase foram concentração do 

indutor IPTG (0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 mM e 1,0 mM) e temperatura (11 e 20°C, 

no caso da linhagem Arctic, e 20, 30 e 37 ºC no restante das linhagens). Todos os cultivos 

foram induzidos com DO600nm de 0,6-0,7 e mantidos com tempo de indução 16 h/ 220 

rpm.  

Para isso, pré-inóculos de 50 mL de meio LB foram crescidos com colônias 

isoladas. Posteriormente, as células foram diluídas para DO600nm inicial de 0,2 em 15 mL 

meio LB com adição de 50 μg/mL de carbenicilina e do antibiótico segundo linhagens 

escolhidas (ver Tabela 3), e incubadas até atingir DO600nm de 0,6-0,7 (leitura feita com o 

espectrofotômetro Spectra Max M2 (Molecular Devices)). Em seguida, foi adicionado o 

indutor IPTG nas concentrações finais citadas acima. Controles com o pET-22b(+) Ø e 

cultivos sem induzir, foram feitos. 

 

  

Linhagem 
 

Requerimento de antibiótico 
 

Condições de 
temperatura e 

tempo de indução 
Tuner (DE3) Não se aplica 

1 mM IPTG/ 37ºC  
/3 h / 180 rpm 

Rosetta (DE3)  34 μg/mL Cloranfenicol  

Origami (DE3)  
15 μg/mL Canamicina e 12,5 

μg/mL Tetraciclina 

AD494 15 μg/mL Canamicina 

C43(DE3) 
15 μg/mL Canamicina e 12,5 

μg/mL Tetraciclina 

CodonPlus (DE3) Não se aplica  

ArcticExpress (DE3) 20 μg/mL Geneticina 
1 mM IPTG/ 11°C/ 

16 h/ 180 rpm 



59 
 

4.6 Extração da proteína de fusão  
 

Após períodos de incubação para todos os ensaios de expressão descritos acima, 

as células bacterianas foram decantadas por meio de centrifugação a 5.000 x g/ 20 min/ 

4°C e os pellets celulares obtidos foram armazenado a -20°C até posteriores etapas de 

processamento e análise. Cada pellet obtido dos ensaios de expressão foi submetido à 

extração de proteínas da fração solúvel (proteínas do periplasma e citoplasma) e da 

fração insolúvel (corpos de inclusão). 

Para a preparação das amostras da fração solúvel foi utilizado o reagente 

comercial BugBuster MasterMix® Protein Extraction Reagent (Merck-Novagen). 

Seguindo o protocolo do fabricante, o pellet celular foi descongelado e pesado úmido em 

uma relação de 1 g de pellet por cada 5 mL de reagente; a suspensão celular foi incubada 

em leve agitação à temperatura ambiente (~25°C) por 20 min seguido de centrifugação 

a 16.000 x g / 20 min/ 4°C; o sobrenadante (fração solúvel) foi transferido para um tubo 

de reação e o pellet obtido (fração insolúvel) foi reservado para extração de corpos de 

inclusão também utilizando o reagente BugBuster MasterMix®.   

Seguindo protocolo do fabricante para obtenção dos corpos de inclusão, o pellet 

foi ressuspendido, obedecendo a proporção de 5 mL de reagente por cada 1 g de pellet, 

e logo homogeneizado com ajuda de um agitador tipo vórtex. À suspensão foi 

acrescentado um volume igual de reagente BugBuster diluído 1:10 (em água deionizada), 

logo misturada em vórtex por 1 minuto e centrifugada a 5.000 x g por 15 min/ 4°C. O 

sobrenadante foi removido e o pellet foi submetido à lavagem mediante a ressuspensão 

em uma solução de BugBuster diluído 1:10 (proporção 5 mL por cada 1 g de pellet), 

homogeneizado com o auxílio de vórtex e centrifugado como no passo anterior. Uma 

segunda lavagem foi feita com BugBuster diluído 1:10. Por último o pellet foi 

ressuspendido em BugBuster diluído 1:10 e armazenado a 4°C para posterior análise.  

 

4.7 Eletroforese em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

A confirmação da expressão da proteína de fusão foi feita mediante eletroforese 

com gel de poliacrilamida SDS-PAGE 10% (m/v). Para preparação das amostras, para 



60 
 

cada 20 µL de amostra foram adicionados 1 μL ditiotreitol (DTT) 1 M e 4 μL tampão de 

amostra 5X (0,3 M Tris-HCl pH 6,8; 25% de glicerol; 2% de SDS; 0,5 mL de β-

mercaptoethanol 14,4 mM; 0,1% de azul de bromofenol).  

Em seguida, as amostras foram incubadas a 95°C/ 5 min e aplicadas, junto com o 

padrão de massa molecular, para eletroforese em gel de poliacrilamida 10% (Gel de 

separação: 0,5 M Tris-HCl 1 M pH 8,8; acrilamida/Bis-acrilamida 10%, 50 µL persulfato 

de amônio (PSA) 10%; 10 µL de N, N, N’, N’tetrametiletilenodiamina (TEMED) (Sigma-

Aldrich); Gel empacotador: 0,1 M Tris-HCl pH 6,8; 4 % de acrilamida/bis-acrilamida, 50 

μL PSA 10%; 10 µL TEMED).  

Para a corrida foi utilizado tampão Tris-Glicina 1X (25 mM Tris-base; 200 mM 

glicina; 1% SDS) a 180 V por 1 h. Na última etapa da eletroforese, o gel foi corado com 

uma solução de Coomassie Brilliant Blue R-250® (Bio-Rad) (0,1 % g de coomassie 

brilliant blue R-250; 30% metanol; 10% ácido acético) por 30 min sob leve agitação e 

descorado 24 h a temperatura ambiente com solução descorante aquosa (10% de 

metanol; 10% de ácido acético glacial; 80% água deionizada).   

 

4.8 Determinação das atividades enzimáticas  

 

4.8.1 Ensaio enzimático para L-ASNase 

 

Para essa análise foi adaptado o protocolo Enzymatic Assay of Asparaginase 

(Sigma- Aldrich), utilizando o reagente de Nessler (Merck-Millipore) como ativo revelador 

da reação. Numa primeira etapa da reação 0,1 mL da amostra da proteína foi incubada 

a 37°C/ 30 min com uma solução pré-aquecida (37°C/ 5 min) composta por 1 mL de 50 

mM Tris-HCl (pH 8,6), 0,1 mL de 189 mM Asn e 0,9 mL de água deionizada. A reação foi 

interrompida pela adição de 0,1 mL de 1,5 M ácido tricloroacético (TCA) e misturada com 

ajuda da pipeta (volume final de 2,2 mL). Foi feito um passo de centrifugação a 5.000 x g 

por 2 min para clarificar. 

Na segunda etapa do ensaio 0,2 mL do sobrenadante da reação foram misturados 

com 4,3 mL de água deionizada e 0,5 mL do reagente Nessler (volume final de 5 mL). A 

reação foi misturada e depois de 1 minuto, a absorbância foi medida a DO436nm em 
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espectrofotômetro Spectra Max M2 (Molecular Devices). Valores das absorbâncias foram 

utilizados para calcular a quantidade de μmols de amônia utilizando a equação da reta 

obtida de uma curva padrão (Apêndice C) previamente construída utilizando um gradiente 

de sulfato de amônio ((NH4)2SO4) (0 - 450 μmol).  

Atividade enzimática volumétrica foi determinada em unidades por mL (U/mL), 

onde U é definido como a quantidade de L-ASNase que catalisa a hidrólise do aminoácido 

Asn para formação de 1 μmol de amônia por min a 37°C. Foi feito o cálculo das U/mL 

empregando-se a equação # 1. Foram feitos sob as mesmas condições um branco 

padrão, preparado com água deionizada em substituição da amostra de proteína, e um 

branco da amostra, na qual a amostra de proteína foi adicionada à solução da reação 

após adição de TCA.  

 

                         (Equação #1) 

 
2,2= volume (mL) etapa 1 
0,2= volume (mL) da etapa 1 usado em etapa 2 
30= tempo de reação na etapa 1 
0,1= volume (mL) usado da amostra da proteína 
 

4.8.2 Ensaio enzimático para Arginase 

 

A atividade enzimática volumétrica da ARG1 foi determinada medindo a conversão 

do aminoácido Arg em ureia e Orn usando o kit padrão Arginase Activity Assay Kit (cat. 

No. MAK112, Sigma-Aldrich), na qual uma unidade de ARG1 é definida como a 

quantidade de enzima que catalisa a formação de 1,0 μmol de ureia por minuto a 37°C e 

pH 9,5. Brevemente, a reação contendo 40 μL da amostra da proteína e 10 μL de tampão 

de substrato 5× (8 μL de tampão de L-arginina e 2 μl de solução de manganês (Mn)) foi 

incubada a 37°C/ 2 h. Paralelamente foram incubadas 50 μL de 1 mM solução de trabalho 

padrão de ureia, e 50 μl de água deionizada e brancos para as amostras. 

A reação da ARG1 foi interrompida pela adição de 200 μL de tampão de reação 

preparado, que continha 100 μL do reagente A e 100 μL do reagente B para todas as 

reações (padrão de ureia, agua, amostra e branco da amostra), logo depois foi 

Atividade (U/mL) =
𝜇𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚ô𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 2,2

 0,2𝑥 30 𝑥 0,1
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acrescentado 10 μL de tampão de substrato 5× ao branco da amostra seguido de uma 

segunda incubação da placa por 60 min em temperatura ambiente. Foi feito um passo de 

centrifugação da placa a 3.220 x g por 5 min para clarificar e em seguida a medição da 

absorbância a DO 430nm no leitor de microplacas Spectra Max M2 (Molecular Devices). A 

atividade da ARG1 foi calculada de acordo com a equação #2. 

 

(Equação #2) 

 
A= absorbância 430 nm 
T= tempo da reação em minutos 
V= volume (μL) da amostra 
1 mM= concentração da solução padrão de ureia 
50= volume (μL) da reação 
103= fator de conversão de mM a μM 
     

4.9 Determinação da concentração de proteínas totais  

 

As proteínas totais foram quantificadas pelo método de ácido bicinconínico (BCA), 

com o BCA Protein Assay Kit (ThermoFisher Scientific). Seguindo as instruções do 

fabricante foram adicionados 25 μL de amostra em 200 μL do tampão de reação, que 

consiste na mistura de ácido bicinconínico (reagente A) e 4% de sulfato de cobre 

pentahidratado (II) (reagente B), numa relação de 50 partes do reagente A por cada 1 

parte do reagente B.  

A reação foi incubada a 37°C/ 30 min e após esse tempo, foi medida a absorbância 

a DO562nm no leitor de microplacas Spectra Max M2 (Molecular Devices). O valor da 

concentração das proteínas foi obtido a partir dos dados da equação da reta da curva 

padrão previamente construída. A curva padrão (Apêndice C) foi construída com 

concentrações conhecidas da proteína albumina bovina sérica (BSA) (Merck). 

 

 

 

 

Atividade (U/L) =
𝐴 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)−𝐴 (𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝐴 (𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑢𝑟𝑒𝑖𝑎)−𝐴 (á𝑔𝑢𝑎)
𝑥

(1𝑚𝑀 𝑥 50 𝑥 103)

(𝑉 𝑥 𝑇)
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4.10 Obtenção da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 a partir de corpos de inclusão 

 

Numa primeira etapa do processo de obtenção da proteína a partir de corpos de 

inclusão foi empregada a técnica de extração dos corpos de inclusão (CIs) e selecionada 

a melhor condição de cultivo e expressão; assim, planejou-se o segundo esquema 

experimental da figura 1 a. Subsequentemente, foram desenhados ensaios das melhores 

condições de solubilização, diminuição da agregação proteica e redobramento para 

obtenção da proteína redobrada (ver Figura 12 b). Metodologias estão descritas nos 

subitens dessa secção.   

 
Figura 14- Esquema de passos metodológicos seguidos para (a) a obtenção da proteína 

de fusão a partir de corpos de inclusão e (b) processo para solubilização e 
redobramento da proteína. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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Figura 14- Continuação  

                                                            

 

 

4.10.1 Isolamento e lavagem dos corpos de inclusão 

 

Para esta etapa inicial, metodologias de Upadhyay et al. (2014) e Singh, Upadhyay 

e Panda (2015) foram adaptadas. Para isso, cultivos de 1 L em meio LB foram realizados 

para a produção da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli sob as três melhores 

condições de expressão (condições selecionadas segundo ensaio descrito no item 4.5.3). 

Após tempo de incubação, células bacterianas foram centrifugadas a 5.000 x g/ 20 min/ 

4°C, sendo que o sobrenadante foi descartado e o pellet congelado a -20°C/ 24 h.  

O pellet foi descongelado, ressuspendido em 20 mL de tampão de lise (50 mM 

Tris-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF pH 8,5) que continha 500 μg/mL de lisozima de ovo 

branco (Sigma-Aldrich), homogeneizado com ajuda de agitador tipo vórtex e incubado 

por 2 h em temperatura ambiente e sob leve agitação.  

A suspensão celular foi então sonicada por 1 min (pulso de 10 seg com intervalos 

de 30 seg de repouso), em banho de gelo, usando um sonicador Branson Digital Sonifier 

(ponteira de 12 mm, operando em 30% de amplitude). Células sonicadas foram 

(b) 
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centrifugadas a 10.000 x g/ 20 min/ 4°C, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

contendo os CIs foi novamente ressuspendido em 20 mL de tampão de lavagem #1 (50 

mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 1 mM DTT, 0,5% Triton X-100 pH 8,5), 

homogeneizado em vórtex, sonicado e centrifugado como descrito anteriormente.  

O sobrenadante foi descartado e o pellet foi submetido a duas lavagens com 20 

mL de tampão de lavagem #2 (50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF pH 8,5), para 

cada lavagem, e uma última lavagem com 20 mL de água deionizada. O pellet lavado 

(CIs purificados) foi ressuspendido em 1 mL de 50 mM Tris-HCl pH 8,5 e armazenado a 

4-5°C até etapa de solubilização.  

Para a seleção da melhor condição de cultivo e expressão, pequenas alíquotas 

dos CIs purificados foram utilizadas para análise por SDS-PAGE 10%, determinação da 

presença de atividade enzimática, e quantificação de proteínas totais. Para a 

quantificação das proteínas totais, CIs precisaram estar solúveis para serem 

quantificados; assim, previamente 4 μL dos CIs purificados foram solubilizados em 196 

uL de 2% SDS (diluição final de 1:50), seguido de agitação em 300 rpm/ 30 min/ 

temperatura ambiente. Concentrações altas de SDS (≥2%) são conhecidas por 

desagregar e desnaturar proteínas quase que completamente (~99%) (GUDIKSEN; 

GITLIN; WHITESIDES, 2006).  

 

4.10.2 Ensaio de solubilização 

 

CIs isolados e purificados foram submetidos a tratamento químico para 

desnaturação por solubilização dos agregados proteicos. Ensaios de solubilização com 

diferentes agentes foram testados para então escolher os dois melhores com base na 

sua eficiência (SINGH; UPADHYAY; PANDA, 2015).  

Concentrações das proteínas totais dos CIs isolados foram determinadas e 

alíquotas desses foram coletadas até volume adequado para concentração ajustada de 

~1 mg/mL e acrescentadas num volume final de 200 μL de tampões de solubilização. CIs 

foram misturados com ajuda de agitador tipo vórtex antes das alíquotas serem coletadas, 

para minimizar diferenças na concentração.  
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Os agentes solubilizantes testados foram ureia (2 M, 4 M e 8 M), GdnHCl (3 M e 6 

M) e 0,4% SDS, tendo como tampão base 50 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 5% glicerol, 1 

mM EDTA, 1 mM PMSF, 1 mM DTT pH 8,5. Controle negativo (tampão base) e controle 

positivo (tampão base mais 2% SDS) foram feitos em paralelo com os ensaios de 

solubilização. 

  As soluções, contendo alíquotas dos CIs e tampões de solubilização, e controles 

foram misturadas por 1 hora em agitador orbital a 300 rpm/ 25°C e 20 seg de vórtex a 

cada 15 minutos foi feito para cada solução. Proteína solubilizada foi centrifugada a 

16.000 x g/20 min/ 4°C e o sobrenadante foi separado aparte num tubo de reação, do 

eventual pellet, sendo este último conservado. 

O efeito do agente desnaturante na solubilização dos agregados da proteína foi 

avaliado mediante visualização da proteína das frações solúvel e insolúvel por meio de 

SDS-PAGE 10% e calculando a porcentagem de solubilização estimando a quantidade 

de proteína no sobrenadante pelo método BCA. O ensaio foi reproduzido em triplicata. 

Um procedimento adicional de precipitação das proteínas solubilizadas com etanol 

100% (descrito a continuação no item 4.10.2.1), foi realizado para retirar os agentes 

desnaturantes utilizados. Dito procedimento foi realizado para eliminar interferências 

antes das análises por SDS-PAGE e quantificação de proteínas pelo BCA. Isto é, devido 

a que os reagentes utilizados no método do BCA são incompatíveis com concentrações 

de mais de 4 M GdnHCl e mais de 3 M ureia (protocolo do fabricante BCA Protein Assay 

Kit da ThermoFisher Scientific). Além disso, a GdnHCl gera interferência durante análise 

por SDS-PAGE, ao precipitar em presença de SDS, mesmo em concentrações baixas 

(AUER, 1989). Todos os ensaios fora submetidos a tratamento de precipitação de 

proteínas com etanol. 

 

4.10.2.1 Precipitação de proteínas com etanol 

 

Brevemente, amostras de sobrenadantes, provenientes da separação das 

soluções com proteínas solubilizadas (ver item 4.10.2), foram diluídas com um volume 

de 9 x de etanol 100% resfriado a -20°C e incubadas por 1 h/ -20°C. Após a incubação 

dos sobrenadantes estes foram centrifugados 16.000 x g/ 20 min/ 4°C, o etanol 
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sobrenadante foi descartado e eventuais pellets com proteínas precipitadas foram 

submetidos a lavagem com 1 mL de água deionizada e centrifugados a 16.000 x g/ 20 

min/ 4°C para logo serem solubilizados em solução de 2% SDS, no mesmo volume 

utilizado com os tampões de solubilização (200 uL), seguido de agitação em 300 rpm/ 30 

min/ temperatura ambiente.  

Adicionalmente, os pellets, também provenientes da separação das soluções com 

proteínas solubilizadas, foram submetidos à lavagem e solubilização, usando o mesmo 

procedimento para os pellets de proteína precipitada com etanol. 

 

4.10.3 Redobramento da proteína solubilizada 

 

O redobramento das moléculas de proteínas solubilizadas em sua forma nativa é 

uma etapa crítica e a agregação de proteínas durante esta etapa costuma ser um 

problema desafiador. Portanto, neste trabalho foi realizado um ensaio de agregação 

proteica com a finalidade de identificar tampões de redobramento adequados que 

minimizassem eventuais estados de agregação. Etapa consecutiva de diluição da 

proteína solubilizada com os dois melhores tampões de redobramento foi feita. 

 

4.10.3.1 Ensaio de agregação proteica 

 

Mediante um método espectrofotométrico adaptado de Burges (2009), utilizando 

DO320nm, foi avaliado o efeito promotor de redobramento e de minimização de agregação 

proteica do aminoácido arginina, sozinho ou em cooperação com outros aditivos de 

redobramento.  

As proteínas solúveis não absorvem em 320 nm, mas neste comprimento de onda 

é aproveitada a leitura da turbidez das soluções onde ocorre agregação de proteínas. 

Sendo assim, a solução não absorve a luz, mas os agregados que possam se formar 

espalham a luz e diminuem a quantidade de luz transmitida medida. Tampões ótimos de 

redobramento são aqueles com valores baixos de turbidez (BURGESS, 2009). 

Em mais detalhes, a proteína desnaturada (~1 mg/mL) em dois dos melhores 

tampões de solubilização do ensaio anterior, foi então separada dos eventuais agregados 
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e precipitados por centrifugação (16.000 x g/20 min/ 4°C) e filtração do sobrenadante em 

filtro de 0,22 μm (Millipore).  

Numa placa de 96 poços, foi diluída 20 vezes uma alíquota de 10 μL de proteína, 

solubilizada e filtrada, em 190 μL de tampão contendo algum aditivo(s) de redobramento. 

A solução da proteína mais tampão foi misturada várias vezes com o auxílio da pipeta. 

Após a mistura, a solução foi incubada a temperatura ambiente por 60 min para permitir 

que o processo de redobramento fosse concluído e eventuais agregados se formassem 

e floculassem. No final do tempo de incubação, foi feita a leitura da absorbância da placa 

a DO320nm no leitor de microplacas Spectra Max M2. Valores para o branco, que é a 

absorbância antes da adição da proteína, foram subtraídos das leituras finais. Foram 

escolhidos os dois melhores tampões de redobramento, um para cada um dos dois 

agentes solubilizantes (determinados segundo metodologia no item 4.10.2), para 

próximos ensaios de redobramento por diluição. 

Os aditivos de redobramento testados foram escolhidos segundo ensaios 

realizados por Kante et al (2018a): (1) 150 mM arginina, (2) 150 mM arginina + 125 mM 

dextran, (3) 150 mM arginina + 200 mM frutose, (4) 150 mM arginina + 100 mM ácido 

glutâmico, (5) 150 mM arginina + 2% sacarose, ou (6) 150 mM arginina + 10% glicerol.  

Cada composto(s) de redobramento foi preparado em 2 soluções diferentes 

suplementadas com os agentes solubilizantes 0,3 M ureia, 0,2 M GdnHCl ou 0,02% SDS 

(dependendo da escolha do resultado do ensaio de solubilização) dando 12 condições 

de redobramento no total mais dois controles (tampão sem nenhum aditivo de 

redobramento). A solução base do tampão incluía 50 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 1 mM 

EDTA, 1 mM DTT, pH 7,5. O ensaio foi reproduzido em triplicata. 

 

4.10.3.2 Ensaio de redobramento da proteína por diluição 

 

Tendo escolhido as duas melhores soluções de redobramento (uma para cada 

agente solubilizante), foram realizados ensaios posteriores de método de diluição da 

proteína no tampão de redobramento. A proteína desnaturada dilui-se no tampão 

adequado por diluição reversa (reverse dilution) aonde é adicionado, aos poucos, o 

tampão de redobramento à proteína. Ou por diluição por gotejamento (drip dilution) na 
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qual é adicionada a proteína desnaturada ao tampão de redobramento lentamente, gota 

a gota (BURGESS, 2009). Tendo por consequência quatro ensaios 

Brevemente (ver item 4.10.3.1), 125 μL de ~1 mg/mL de proteína solubilizada, 

centrifugada e filtrada foi diluída 20 vezes em 2375 μL de tampão de redobramento 

adequado, pelas técnicas de diluição reverse ou drip, para obter um volume final de 2,5 

mL. O processo de diluição foi feito em temperatura ambiente e a proteína ou o tampão 

(segundo a técnica de diluição reverse ou drip) foram acrescentados aos poucos com o 

auxílio de uma pipeta e misturados entre cada adição. Após o processo de diluição, a 

proteína redobrada foi incubada por um período de 60 min/ temperatura ambiente, com 

posterior passo de centrifugação (16.000 x g/20 min/ 4°C) e filtração do sobrenadante em 

filtro de 0,22 μm (Millipore).  

A remoção do remanescente do agente solubilizante foi feita em coluna de 

dessalinização PD-10 Sephadex G-25 (Cytiva Life Sciences). Seguindo o protocolo do 

fabricante, 2,5 mL da solução da proteína redobrada foi aplicada numa coluna PD-10, 

previamente equilibrada com o tampão 50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM DTT, pH 

7,5 mais o aditivo(s) de redobramento de previa escolha. A proteína foi eluída com 3,5 

mL do mesmo tampão utilizado para equilibrar a coluna.   

Amostras, após passar pela PD-10, foram coletadas e concentradas (~125 uL) em 

ultrafiltração em membrana usando tubos Amicon Ultra de 15 mL com corte de 10 kDa 

NMWL com membrana de celulose regenerada (Merck-Milipore) e posteriormente foi feito 

análise de atividade enzimática tanto para 63N-hC como para ARG1 (ver item 4.8).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Em seguida, são descritos resultados obtidos da modelagem molecular e 

avaliação da afinidade pelo substrato e da expressão com sucesso de uma proteína de 

fusão 63N-hC- ARG1 em linhagens de E. coli, que foi construída mediante a técnica de 

fusão gênica de ponta a ponta. Além disso, foi desenvolvida uma estratégia para 

obtenção da proteína a partir de CIs e foi verificada se as enzimas L-ASNase (clone 63N-

hC) e ARG1 conservavam sua atividade biológica, uma vez fusionadas. 

 

5.1 Modelagem molecular e avaliação da afinidade pelo substrato 

 

Usando a técnica de fusão genica de ponta a ponta, o presente trabalho reporta a 

construção de uma proteína de fusão (63N-hC-ARG1), composta de duas enzimas unidas 

por um linker rígido. Foi modelada a estrutura tridimensional do monômero da proteína 

de fusão 63N-hC-ARG1 (ver Figura 15), sugerindo alta qualidade da estrutura. O modelo 

gerado pelo programa Swiss-Model, para a estrutura terciária da proteína 63N-hC-ARG1 

apresentou valores de 84,89% (para L-ASNase) e 100% (para ARG1) com os moldes 

utilizados (Apêndice D) o que indica um alto percentual de identidade com as enzimas 

originais.  

O modelo selecionado foi avaliado quanto à qualidade, apresentando 87,60% (de 

acordo com a análise do gráfico de Ramachandran- ver Apêndice D) dos resíduos de 

aminoácidos previstos para a geração do modelo em regiões favoráveis, ou seja, a 

estrutura secundária dos peptídeos está correta, o que sugere uma alta qualidade do 

referido modelo.  

Posteriormente foi feito um ensaio de docking molecular que permitiu avaliar a 

afinidade de cada porção da proteína de fusão pelo seu respectivo substrato (ver Figura 

16). Se observou que o valor de afinidade após o acoplamento para porção 63N-hC no 

modelo terciário da proteína de fusão foi de -4,9 kcal/mol, enquanto para a L-ASNase 

nativa usada como controle o valor foi -7,58 kcal/mol, apresentando uma diferença entre 

eles. Resultados gerados para o acoplamento da porção ARG1 com o substrato foi de -
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5,3 kcal/mol, enquanto para a ARG1 nativa usada como controle o valor foi de -6,9 

kcal/mol.  

 
Figura 15- Modelo teórico da estrutura terciaria do monômero da proteína de fusão 

63N-hC-ARG1. Em azul é indicada a porção da ARG1, em verde a porção da 63N-
hC e em amarelo é indicado o linker. Representação gráfica tridimensional em 
cartoon gerada com o auxílio do programa PyMol. 

 

 

 
Figura 16-  Locais de ligação do substrato da proteína de fusão 63N-hC-ARG1. (a) 

porção 63N-hC com seu ligante L-asparagina (Asn). (b) porção ARG1 com seu 
ligante L-arginina (Arg). As representações foram geradas com o auxílio do 
programa PyMol e estão em cartoon, com os aminoácidos representados em 
esferas colorizadas de azul, branco, verde e vermelho.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Em relação aos resultados obtidos, se sugere que a modificação da estrutura da 

63N-hC por meio de sua conjugação com a ARG1 produz uma leve mudança na afinidade 

de ligação com o substrato Asn. Aparentemente, a ligação da ARG1 causaria uma 

mudança conformacional que poderia afetar o sítio ativo da porção 63N-hC, uma vez que 

(a) (b) 

63N-hC 
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o valor previsto de -4,9 kcal/mol, é maior do que para a enzima nativa sozinha (-7,58 

kcal/mol), podendo apresentar menor atividade asparaginásica. Em relação aos valores 

dados para a porção da ARG1, não produziria mudanças aparentes. Ressalta-se que 

esses resultados são preditivos, pois são realizados in silico e, portanto, é necessária 

uma verificação posterior.  

A capacidade ou afinidade de ligação da enzima pelo substrato é traduzida no 

termo energia livre de interação (∆Gb), que é usado para escolher a melhor posição em 

que o complexo enzima-substrato tem forças eletrostáticas e de Van der Waals que 

favorecem sua união (PAGADALA; SYED; TUSZYNSKI, 2017). No presente trabalho, 

esses valores de ∆G, sendo menores que zero, indicam que a união para ambas as 

porções da proteína 63N-hC-ARG1, entre a enzima e o substrato, ocorre 

espontaneamente (ZHANG, 2012), de forma que a formação do complexo 63N-hC-ARG1 

é termodinamicamente favorecida.  

 

5.2 Expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli 

 

5.2.1 Expressão na linhagem E. coli BL21 (DE3) 

 

Inicialmente, a expressão da proteína foi realizada a partir da linhagem E. coli 

BL21(DE3) contendo o vetor 63N-hC-linker-ARG1/pET-22b(+). A linhagem BL21 (DE3) é 

a mais comumente utilizada para testes de expressão de proteínas, pois possui o gene 

da polimerase de T7 com o promotor lac, que é induzido por IPTG, além de deleção das 

proteases lon e OmpT (TERPE, 2006). Por sua vez, o vetor utilizado expressa a proteína 

com uma sequência sinal pelB leader, o que facilitaria o a secreção da proteína para a 

região do periplasma (ver Apêndice A).  

A indução da expressão da proteína foi realizada em 100 mL de meio LB 

suplementado com IPTG nas concentrações finais de 0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 

mM e 1,0 mM, tempos de indução de 3 e 22 h, temperatura de 37°C e agitação de 180 

rpm. O meio utilizado, o LB, é rico em oligopeptídeos e aminoácidos metabolizáveis, além 

de ser um meio que facilita um ótimo crescimento bacteriano e altos níveis de expressão 

de proteínas recombinantes (SEZONOV, 2007). Após a expressão e rompimento das 



73 
 

células por meio do reagente BugBuster (ver item 4.6) foi verificada se a expressão da 

proteína 63N-hC-ARG1 resultava na sua forma solúvel ou na formação de agregados 

insolúveis ou CIs. As frações solúvel e insolúvel foram submetidas à SDS-PAGE 10%, 

gel desnaturante e redutor, para visualização dos produtos proteicos; além disso, foi feita 

determinação das atividades enzimáticas (L-ASNase e arginase).  

Pela massa molecular estimada para o monômero da proteína de fusão o tamanho 

esperado da banda estaria próximo de 96 kDa (96.893,40 Da) (Apêndice E). Foram 

observadas bandas da proteína correspondendo a sua massa molecular nas frações 

insolúveis (ver Figura 17) em todos os ensaios com tempos de indução por IPTG de 3 e 

22 h em comparação com o controle (pET-22b(+) Ø). Porém, uma maior expressão foi 

observada nos ensaios com concentrações de 0,5 mM, e 1,0 mM IPTG em tempo de 

indução de 3 h (ver Figura 17 a), e na concentração de 1,0 mM de IPTG com tempo de 

indução de 22 h (ver Figura 17 b).  

 

Figura 17- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de fusão 
63N-hC-ARG1 em E. coli BL21(DE3). SDS-PAGE de frações solúveis e insolúveis 
de cultivos com tempos de indução por IPTG de (a) 3 horas e (b) 22 horas. 
Amostras foram analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados com coomassie 
blue. Linhas: MM- marcador de massa molecular (kDa) Prestained Protein Ladder 
(Bio Basic). Cultivos de bactérias BL21(DE3) transformadas com o vetor 63N-hC-
linker-ARG1/pET-22b(+) induzidas com adição de IPTG: 1- 0,01 mM; 2- 0,05 mM; 
3- 0,1 mM; 4- 0,5 mM; 5-1 mM; ou transformada com 6- pET-22b(+) Ø induzida 
com 1 mM de IPTG. Setas pretas apontando posição esperada das bandas (96 
kDa) e setas vermelhas denotando a maior expressão da proteína de fusão. 
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Figura 17- Continuação. 

 

 

 

Realizaram-se ensaios de atividades enzimáticas para L-ASNase e arginase a fim 

de verificar atividade biológica da proteína de fusão nas frações obtidas. A seguir, no 

gráfico mostrado na figura 18 é possível visualizar o resultado da determinação da 

atividade enzimática para L-ASNase (obtida em U/mL).  

Foi evidenciando atividade nas frações insolúveis dos cultivos em ambos os 

tempos de indução (3 e 22 h), em todas as concentrações de IPTG usadas. Porém, foram 

registrados valores de atividade maior obtida para os ensaios com tempo de indução de 

3 h e com concentrações de 0,1 mM (1,07 ± 0,05 U/mL) e 0,5 mM (0,88 ± 0,04 U/mL) de 

IPTG. Para as frações insolúveis dos ensaios com tempo de indução de 22 h, o valor 

máximo foi obtido na concentração de 1,0 mM de IPTG (0,71 ± 0,06 U/mL) 

Embora também tenha sido detectada atividade de L-ASNase nas frações 

solúveis, sobretudo nos ensaios com concentrações de 0,05 (22 h), 0,5 mM (ambos 

tempos de indução) e 1,0 mM (3 h) de IPTG, os valores apresentados foram muito 

inferiores aos obtidos para as frações insolúveis. Levando em consideração que o 

controle (pET-22b(+) Ø) também apresentou atividade, esses resultados provavelmente 

foram gerados pela L-ASNase endógena da E. coli. 
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Figura 18- Resultado de atividade enzimática de L-ASNase, mensurada em U/mL, 
para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão da 
proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli BL21 (DE3). Cultivos com 
concentrações de 0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 mM e 1,0 mM IPTG e tempos 
de indução de 3 e 22 h. pET-22b(+) Ø indica cultivo da bactéria transformada com 
o vetor de expressão sem o inserto para codificar a proteína. As barras de erro 
foram calculadas a partir da média ± desvio padrão (n= 3). 

 

 

 
Resultados para atividade enzimática de arginase são apresentados no gráfico 

mostrado na figura 19, indicando detecção de atividade, acima de 6,0 U/L, nas frações 

insolúveis dos cultivos em ambos os tempos de indução (3 e 22 h), e em todas as 

concentrações de IPTG usadas. Não foi observada muita diferença entre os valores das 

atividades detectadas. Nenhuma atividade considerável foi detectada nas frações 

solúveis, assim como também no controle BL21(DE3) transformada com pET-22b(+) Ø.  

Os resultados obtidos da visualização da expressão da proteína em SDS-PAGE, 

em conjunto com a evidência de conservação da atividade enzimática para ambas as 

enzimas apesar de estarem unidas, demonstra a viabilidade da proteína de fusão ser 

expressa em E. coli, porém essa expressão é dada na sua forma insolúvel. Importante 

ressaltar que o fato de ter sido observada atividade da proteína na sua forma insolúvel 

(agregados proteicos) indica a presença de corpos de inclusão não clássicos (SINGHVI 

et al., 2019). Apesar desses primeiros resultados terem sido satisfatórios, optou-se por 
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planejar novos ensaios e testar a expressão em outras linhagens de E. coli na tentativa 

de obtê-la na sua forma solúvel. 

 

Figura 19- Resultados de atividade enzimática de arginase, mensurada em U/L, para 
frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão da proteína 
de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli BL21 (DE3). Cultivos com concentrações de 
0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 mM e 1,0 mM IPTG e tempos de indução de 3 e 
22 h. pET-22b(+) Ø indica cultivo da bactéria transformada com o vetor de 
expressão sem o inserto para codificar a proteína. As barras de erro foram 
calculadas a partir da média ± desvio padrão (n= 2).   

 

 
 

5.2.2 Expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em linhagens de E. coli Tuner 

(DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e 

ArcticExpress (DE3) 

 

A fim de diminuir a formação de agregados insolúveis e obter a expressão da 

proteína na fração solúvel, foram realizados testes de expressão nas linhagens de E. coli 

Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3) e CodonPlus (DE3), em 

cultivos induzidos com 1 mM de IPTG, com tempo de indução de 3 h /37ºC /180 rpm. 

Também foi testada a linhagem ArcticExpress (DE3) em cultivos induzidos com 1 mM de 

IPTG, com tempo de indução de 16 h /11ºC /180 rpm (ver Tabela 3). 

A seleção dessas linhagens foi baseada nos seguintes atributos: a linhagem Tuner 

(DE3) contém uma mutação no gene lac permease (lacZY), permitindo níveis ajustáveis 
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de expressão da proteína em todas as células em um cultivo pela entrada uniforme do 

IPTG. A linhagem Rosetta (DE3) contem tRNAs para códons raros em E. coli 

possibilitando o aumento da expressão de proteínas de origem eucarionte, como o caso 

da proteína de estudo neste trabalho (mesmo com o gene sintético contendo códons 

otimizados para expressão em E. coli).  

A linhagem Origami (DE3) possui mutações nos genes tioredoxina redutase (trxB) 

e glutationa redutase (gsr), e por sua vez a linhagem AD494 possui mutação só no gene 

trxB; essas mutações lhes conferem a ambas linhagens a possibilidade de produzir 

proteínas ativas adequadamente dobradas, ao permitir a formação de ligações dissulfeto 

no citoplasma que se torna menos redutor (Manual NOVAGEN, 2004; TERPE, 2006). 

Nossa construção previa o transporte da proteína para um ambiente mais oxidante, o 

periplasma; porém, devido à alta expressão e tamanho elevado da proteína de fusão, o 

dobramento no citoplasma poderia ser relevante. 

A linhagem C43 (DE3) mostra alta resistência a proteínas tóxicas para o 

hospedeiro (DUMON-SEIGNOVERT et al., 2004). Já a linhagem CodonPlus (DE3) 

carrega cópias extras dos genes argU, ileY e leuW tRNA, isso para resolver a dificuldade 

de polarização de códons que pode impedir a expressão de proteínas heterólogas em 

hospedeiros de E. coli (GVRITISHVILI; LEUNG; TOMBRAN-TINK, 2010).  

Por fim, a linhagem ArcticExpress (DE3) foi desenvolvida para expressão de 

proteínas insolúveis já que possui a característica de expressar em baixas temperaturas 

as proteínas chaperoninas adaptadas ao frio de Cpn60 e co-Cpn10 da bactéria 

psicrofílica, Oleispira antarctica; facilitando assim o enovelamento e posterior aumento 

de solubilidade da proteína estudada (FERRER et al., 2003; MANUAL AGILENT- 

TECHNOLOGIES, 2010). 

Como pode ser observado na figura 20 b, é possível visualizar no gel SDS-PAGE 

as bandas correspondentes ao tamanho esperado indicando resultados representativos 

da expressão da proteína para as linhagens AD494 e Arctic (DE3), porém nas frações 

insolúveis.  
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Figura 20- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de fusão 
63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, 
C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3). SDS-PAGE de (a) frações 
solúveis e (b) frações insolúveis de cultivos com 1,0 mM de IPTG. Amostras foram 
analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados com coomassie blue. Linhas: 
MM- marcador de massa molecular (kDa) Prestained Protein Ladder (Bio Basic); 
1- amostras de extratos proteicos das referidas linhagens; 2- pET-22b(+) Ø. Setas 
pretas apontando posição esperada das bandas (96 kDa) e setas vermelhas 
denotando expressão da proteína de fusão. 

 

 

 

Com as frações solúveis e insolúveis dos ensaios das diferentes linhagens de E. 

coli foi determinada as atividades enzimáticas para L-ASNase e arginase. Foi observado 

evidência de atividade L-ASNase para as frações solúveis das linhagens Rosetta (DE3) 

(0,35 ± 0,05 U/mL), AD494 (0,36 ± 0,06 U/mL), C43 (DE3) (0,20 ± 0,06 U/mL) e 

CodonPlus (DE3) (0,21 ± 0,06 U/mL), porém com valores semelhantes ao controle (pET-

22b(+) Ø); provavelmente essa atividade gerada foi exercida pela L-ASNase endógena 

dessas linhagens. Mas, foi evidenciada atividade L-ASNase nas frações insolúveis das 

linhagens AD494 (1,38 ± 0,06 U/mL) e ArcticExpress (DE3) (1,22 ± 0,09 U/mL) com 
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valores muito mais altos do que seus respectivos controles (pET-22b(+) Ø) (ver Figura 

21).  

 
Figura 21- Resultado de atividade enzimática de L-ASNase, mensurada em U/mL, 

para frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão da 
proteína de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), 
Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3). 
Cultivos celulares induzidos com 1,0 mM IPTG. pET-22b(+) Ø indica cultivo sem o 
inserto para a proteína. As barras de erro foram calculadas a partir da média ± 
desvio padrão (n= 3). 

 

 
 

 
Altos valores de atividade enzimática para arginase foi evidenciada só nas 

linhagens AD494 (7,68 ± 1,02 U/L) e Arctic (DE3) (7,71 ± 1,01 U/L) (ver Figura 22). 

Embora também se observou atividade nas linhagens Roseta (DE3), C43 (DE3) e 

CodonPlus (DE3), a atividade mensurada foi muito inferior às obtidas com AD494 e 

ArcticExpress (DE3). Esses valores de atividade biológica refletidos para AD494 e 

ArcticExpress (DE3) reforçam o resultados obtidos da expressão da proteína mediante 

SDS-PAGE (ver Figura 20) e da atividade obtida para L-ASNase (ver Figura 21). 

Apesar da proteína possuir uma sequência sinal (pelB leader) para localização 

periplasmática, o que facilita a geração de pontes dissulfeto, maturação e dobramento 

proteico; em todos os ensaios anteriores de expressão não foi possível obter a proteína 

na sua forma solúvel. A expressão da proteína nas frações insolúveis pode ter ocorrido 

devido a diversos fatores. Entre eles a super expressão de proteínas recombinantes 
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produzidas em grandes quantidades em E. coli pode levar à formação de agregados de 

proteínas intracelulares, chamados de corpos de inclusão (YANG et al., 2012).  

Este processo pode ser afetado por uma série de parâmetros, incluindo a linhagem 

hospedeira, as condições de cultivo como temperatura e densidade celular, e as 

propriedades intrínsecas da proteína que está sendo expressa (KANE; HARTLEY, 1988; 

LEBENDIKER; DANIELI, 2014). Diversas estratégias para resolução desse fenômeno 

têm sido propostas, entre elas alterações nas condições de cultivo como redução de 

temperaturas, utilização de concentrações baixas de indutor, mudanças do pH, 

velocidade de agitação ou na DO de indução, etc. (revisão em TERPE, 2006). 

 
Figura 22- Resultados de atividade enzimática de arginase, mensurada em U/L, para 

frações solúveis e insolúveis advindas de ensaios de expressão da proteína 
de fusão 63N-hC-ARG1 em E. coli Tuner (DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), 
AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e ArcticExpress (DE3). Cultivos celulares 
induzidos com 1,0 mM IPTG. pET-22b(+) Ø indica extrato proteico do cultivo das 
respectivas bactérias transformadas com o vetor sem o inserto para codificar a 
proteína. As barras de erro foram calculadas a partir da média ± desvio padrão (n= 
2). 

 
 

 
 
 

5.2.3 Otimização das condições de expressão, cultivo e seleção das linhagens 

mais promissoras  

 

No contexto anterior e pelos resultados obtidos nos ensaios prévios, resolveu-se 

realizar novos testes de expressão só com as linhagens de E. coli BL21 (DE3), AD494 e 
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ArcticExpress (DE3), as quais apresentaram expressão da proteína de fusão nos cultivos 

realizados e evidência de atividade enzimática presente. Para os novos testes se 

estabeleceu alterar as condições de crescimento nos cultivos para possibilitar o 

enovelamento da proteína de fusão e obter sua possível expressão na fração solúvel.   

As alterações implementadas foram testar temperaturas mais baixas do que 37°C 

(20 e 30°C) para BL21 (DE3) e AD494, ou mais altas do que 11°C (20°C, no caso da 

linhagem ArcticExpress); velocidade de agitação maior da inicial (220 ao invés de 180 

rpm) e a DO600nm de indução menor (0,6-0,7) do que à implementada inicialmente (0,8-

1,0). Sendo assim as condições finais para as linhagens BL21 (DE3) e AD494 foram 

temperaturas de 20, 30 e 37ºC /16h /220 rpm, e para a linhagem ArcticExpress (DE3) 

foram temperaturas de 11 e 20ºC /16h /220 rpm. Foram testadas as concentrações de 

IPTG 0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM, 0,5 mM e 1,0 mM. 

Inicialmente, descobriu-se que a expressão da proteína de fusão na linhagem 

BL21 (DE3) foi observada na sua forma insolúvel, por isso optou-se por realizar esforços 

para obter a proteína na forma solúvel nesta linhagem. E. coli BL21 (DE3) é muito 

conhecida por ser a linhagem mais prevalente para produção e expressão de proteínas 

recombinantes, entre elas L-ASNase (POURHOSSEIN; KORBEKANDI, 2014; 

UPADHYAY et al., 2014). Como citado acima é deficiente em proteases lon e ompT, e 

tem a vantagem de preservar a integridade das enzimas recombinantes produzidas (de 

MOURA et al., 2020). 

Entretanto, para os testes realizados com essa linhagem, foi observada a 

presença de bandas com o tamanho esperado (ver Figura 23 a) nos cultivos com 

temperatura de indução de 20°C e induzidos com 0,01 mM, 0,05 mM e 0,1 mM de IPTG, 

porém a expressão da proteína foi obtida nas frações insolúveis. O tamanho da banda 

nessas três primeiras concentrações de IPTG foi muito similar, indicando que mudanças 

na concentração do indutor não afetam o nível de expressão. 

Resultados de expressão da proteína de fusão na linhagem BL21 (DE3) também 

foram observados nos testes de frações insolúveis com temperaturas de 30°C (ver Figura 

23 b) e 37°C (ver Figura 23 c), mas em comparação com os testes feitos com 20°C, a 

intensidade das bandas nos géis de SDS-PAGE foi muito menor.  
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Figura 23- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de fusão 
63N-hC-ARG1 em E. coli BL21(DE3), temperaturas de indução por IPTG de 20, 
30 e 37°C. SDS-PAGE de frações solúveis e insolúveis de cultivos com 
temperatura de indução por IPTG de (a) 20°C, (b) 30°C e (c) 37°C. Amostras foram 
analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados com coomassie blue. Linhas: 
MM- marcador de massa molecular (kDa) Prestained Protein Ladder (BenchMark- 
Invitrogen). Cultivos com IPTG: 1- 0,01 mM; 2- 0,05 mM; 3- 0,1 mM; 4- 0,5 mM; 5-
1 mM; 6- pET-22b(+) Ø com 1 mM; 7- cultivos sem induzir. Setas pretas apontando 
posição esperada das bandas (96 kDa) e setas vermelhas denotando a maior 
expressão da proteína de fusão. 

 

 
 
 

A produção de proteínas recombinantes na linhagem de E. coli AD494 permite a 

formação de ligações dissulfeto no citoplasma, portanto aumenta a possibilidade de 
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obtenção de proteínas solúveis com atividade biológica preservada (DERMAN et al., 

1993). A proteína 63N-hC-ARG1 possui onze cisteínas e é possível que haja ligações de 

dissulfetos, que possam ser essenciais para sua estrutura e atividade (Apêndice E). 

Para os testes de expressão com esta linhagem, foi observada a presença de uma 

banda com alta intensidade e do tamanho esperado (ver Figura 24 a) em cultivo com 

temperatura de indução de 20°C e induzido com 0,01 mM de IPTG; mas, assim como na 

linhagem anterior, a expressão da proteína foi obtida na fração insolúvel.  

É possível que as ligações dissulfeto não tenham se formado adequadamente 

durante o processo de dobramento da proteína, resultando na formação de corpos de 

inclusão. Resultados de expressão da proteína também foram observados nos testes de 

frações insolúveis com temperaturas de 30°C (ver Figura 24 b) e 37°C (ver Figura 24 c), 

mas em comparação com o resultado de 0,01 mM IPTG e 20°C, a intensidade das bandas 

nos géis de SDS-PAGE foi muito menor. 

 
Figura 24- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de fusão 

63N-hC-ARG1 em E. coli AD494, temperaturas de indução por IPTG de 20, 30 
e 37°C. SDS-PAGE de frações solúveis e insolúveis de cultivos com temperatura 
de indução por IPTG de (a) 20°C, (b) 30°C e (c) 37°C. Amostras foram analisadas 
em gel de poliacrilamida 10% corados com coomassie blue. Linhas: MM- marcador 
de massa molecular (kDa) Prestained Protein Ladder (BenchMark- Invitrogen). 
Cultivos com IPTG: 1- 0,01 mM; 2- 0,05 mM; 3- 0,1 mM; 4- 0,5 mM; 5- 1 mM; 6- 
pET-22b(+) Ø com 1 mM; 7- cultivos sem induzir. Setas pretas apontando posição 
esperada das bandas (96 kDa) e seta vermelha denotando a maior expressão da 
proteína de fusão. 
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Figura 24- Continuação. 
 
  

 
 

Conforme descrito no item 5.2.2, foi possível obter expressão da proteína usando 

a linhagem ArcticExpress (DE3) com 1,0 mM IPTG/ 11°C. Portanto, tentou-se uma 

redução nas concentrações de IPTG e aumento da temperatura até 20°C para permitir 

maior crescimento celular bacteriano. Segundo o observado na figura 25 b, dos testes 

realizados com a linhagem Arctic (DE3), a maior parte do produto proteico achou-se 

agregado na forma de corpos de inclusão insolúveis; no entanto, a julgar pelas 

intensidades das bandas no gel, mais proteína foi obtida nas condições de indução com 

0,01 mM e 0,05 mM de IPTG e temperatura de 20°C quando comparada à expressão do 

mesmo vetor em temperatura de 11°C, aonde houve baixa expressão nas concentrações 

de 0,1 mM, 0,5 mM e 1 mM de IPTG.  

Embora a literatura relate resultados bem-sucedidos com o uso de Arctic (DE3) ao 

expressar proteínas recombinantes, por apresentar baixo teor de agregados proteicos na 

forma de corpos de inclusão e dobramento correto, além da expressão de proteínas 

chaperoninas (FERRER et al., 2003; HARTINGER et al., 2010; de MOURA et al., 2020), 

a expressão para a proteína 63N-hC-ARG1 nesta linhagem foi observada na fração 

insolúvel. 
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Figura 25- Resultados do SDS-PAGE referente à expressão da proteína de fusão 
63N-hC-ARG1 em E. coli ArcticExpress (DE3), temperaturas de indução por 
IPTG de 11 e 20°C. SDS-PAGE de frações solúveis e insolúveis de cultivos com 
temperatura de indução por IPTG de (a) 11°C e (b) 20°C. Amostras foram 
analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados com coomassie blue. Linhas: 
MM- marcador de massa molecular (kDa) Prestained Protein Ladder (BenchMark- 
Invitrogen). Cultivos com IPTG: 1- 0,01 mM; 2- 0,05 mM; 3- 0,1 mM; 4- 0,5 mM; 5-
1 mM; 6- pET-22b(+) Ø com 1 mM; 7- cultivos sem induzir. Setas pretas apontando 
posição esperada das bandas (96 kDa) e setas vermelhas denotando a maior 
expressão da proteína de fusão. 

 

 

 

Os resultados dos ensaios nas linhagens E. coli BL21 (DE3), AD494 e 

ArcticExpress (DE3) demonstraram que a proteína de fusão é expressa majoritariamente 

na forma de precipitados insolúveis, independentemente da temperatura de pós-indução 

utilizada e a sua combinação com as diferentes concentrações de IPTG, já que não se 

observa expressão da proteína na fração solúvel (ver Figuras 23, 24 e 25). Por outra 

parte, não foram observadas bandas próximas do tamanho esperado para os cultivos 

sem induzir dos ensaios descritos para essas linhagens, indicando ausência de eventuais 

escapes de expressão da proteína de fusão.  

Uma possível hipótese do fato da proteína ficar na fração insolúvel, em todos os 

ensaios feitos, pode ser devido a possíveis dobramento inadequados entre ambas 



86 
 

enzimas constituintes da proteína de fusão. Cabe ressaltar que conforme descrito acima, 

a expressão da proteína aumentou quando a temperatura de pós-indução foi reduzida 

(20°C) para as linhagens BL21 (DE3) e AD494. A temperatura de pós-indução afeta tanto 

a expressão como a solubilidade da proteína; tendo se reportado que baixas 

temperaturas contribuem na diminuição da agregação proteica ao desacelerar a síntese 

de proteínas e diminuir as interações hidrofóbicas entre as cadeias polipeptídicas 

recentemente sintetizadas (SCHEIN; NOTEBORN, 1998; SAN-MIGUEL et al., 2013; 

ROSANO; CECCARELLI, 2014).  

Outro aspecto importante a considerar foi a concentração do indutor IPTG. Se 

observou que a melhor expressão da proteína de fusão foram nos testes induzidos com 

concentrações entre 0,01 e 0,05 mM. Estudos têm reportado que a expressão de 

proteínas induzidas por IPTG influencia a função celular de forma negativa ao causar 

danos no metabolismo celular, principalmente quando empregado em concentrações 

altas (~1,0 mM) (KOSINSKI et al., 1992; DONOVAN et al., 1999), o que afinal, poderia 

afetar a expressão da proteína pela célula.  

 

5.3 Isolamento da proteína a partir dos corpos de inclusão e seleção da linhagem 

mais promissora  

 

Em ensaios anteriores, sete linhagens hospedeiras de E. coli: BL21 (DE3), Tuner 

(DE3), Rosetta (DE3), Origami (DE3), AD494, C43(DE3), CodonPlus (DE3), e 

ArcticExpress (DE3) foram testadas para a expressão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1. 

As células foram induzidas com IPTG e após o tratamento da biomassa celular e extração 

da proteína, as frações solúveis e insolúveis foram submetidas à análise por SDS-PAGE. 

A indução com IPTG levou à expressão da proteína 63N-hC-ARG1 com sucesso, porém 

nas frações insolúveis, para as linhagens de E. coli: BL21 (DE3), AD494 e ArcticExpress 

(DE3). Posteriormente foram desenhados ensaios de otimização da expressão da 

proteína nessas três linhagens e procura da sua expressão na fração solúvel.  

Os melhores resultados obtidos desses ensaios indicaram a expressão otimizada 

da proteína com temperatura de indução de 20°C /16 h /220 rpm e concentração do 

indutor IPTG de 0,01 mM para as três linhagens, mas uma vez os produtos de expressão 
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da proteína estavam contidos majoritariamente nas frações insolúveis na forma de CIs. 

Diante desse cenário, resolveu-se continuar com a produção da proteína a partir de CIs. 

Decisão reforçada pelos resultados de atividade enzimática para L-ASNase e Arginase 1 

(ver itens 5.2.1 e 5.2.2). 

Numa primeira fase de obtenção da proteína a partir das frações insolúveis, foi 

feito o isolamento dos CIs a partir do pellet de cultivos celulares de 1 L das linhagens e 

condições de cultivo descritas acima. O processo de extração dos CIs consistiu numa 

combinação de método de lise celular enzimática (uso de lisozima de ovo) e método 

mecânico (uso de sonicação com ciclos curtos de 1 min), além de uma série de lavagens 

do pellet, no início com tampão Tris-HCl pH 8,5 enriquecido com Triton X-100, e lavagens 

subsequentes com tampão apenas e por último água.  

Optou-se por este método combinado, a fim de tentar conservar a integridade da 

proteína de fusão, de modo a não afetar a sua estrutura, além de proteger o linker de ser 

quebrado durante o processo de extração dos CIs, já que ao utilizar ciclos curtos de 

sonicação poderia ser minimizado o risco de quebra.  

O uso combinado de técnica de sonicação e lise celular enzimática com lisozima 

de ovo tem sido reportado como um procedimento conveniente para a recuperação de 

CIs bacterianos com baixos níveis de contaminação celular, além de permitir manter a 

organização dos agregados com relação ao tamanho e características de dobramento da 

proteína agregada. Além disso, pretende-se que a diferença de detergentes, não afete a 

atividade biológica no caso de enzimas (RODRÍGUEZ-CARMONA et al., 2010).  

Por sua vez, é bem conhecido que o uso de lisozima promove uma melhor 

recuperação dos agregados dos CIs das células, sem gerar danos na proteína de 

interesse; o método combinado também tem sido reportado com resultados satisfatórios 

para isolamento de CIs de L-ASNase de E. coli (UPADHYAY et al., 2014).  

O efeito do método combinado de sonicação e lise enzimática, e etapas de 

lavagens até pureza de CIs da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 é mostrado na figura 26. 

Nessa figura é possível observar, no gel SDS-PAGE, que não houve grande perda da 

proteína de interesse durante o processo de lavagem dos pellets das três linhagens 

(linhas 3, 4 e 5). Assim como também é possível observar, na mesma figura, que os CIs 

isolados a partir dos pellets consistem em uma banda principal de alta intensidade de 96 
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kDa no gel de SDS-PAGE, indicando a presença da proteína de fusão recombinante, 

especificamente na linha 6 dos três géis. 

 Nessa mesma posição dos géis (linha 6) pode se observar uma menor presença 

de bandas com baixa intensidade, indicando menor conteúdo de proteínas contaminantes 

e impurezas, o que pode ser atribuído à série de lavagens efetuadas, além do uso de 

baixa concentração de Triton X-100.  

 
Figura 26- Resultados do SDS-PAGE referente ao isolamento de corpos de inclusão 

da proteína de fusão 63N-hC-ARG1. SDS-PAGE da expressão da proteína em 
cultivos das linhagens de E. coli (a) BL21 (DE3) (b) AD494 e (c) ArcticExpress 
(DE3) (DE3) induzidos com 0,01 mM IPTG. Amostras foram analisadas em gel de 
poliacrilamida 10% corados com coomassie blue. Linhas: MM- marcador de massa 
molecular (kDa) Prestained Protein Ladder (Bio Basic); 1- sobrenadante de fração 
solúvel de células lisadas e sonicadas; 2-sobrenadante de pellet sonicado e lavado 
com Triton X-100; 3- sobrenadante primeira lavagem em tampão 50 mM Tris-HCl 
pH 8,5; 4- sobrenadante segunda lavagem em tampão 50 mM Tris-HCl pH 8,5; 5- 
sobrenadante terceira lavagem em água deionizada; 6- suspensão de CIs 
purificados. Setas vermelhas apontando posição esperada da banda de 96 kDa 
da proteína de fusão. 

 

 

Cabe destacar o papel do Triton X-100 na remoção dessas impurezas, que na 

literatura se reporta sua contribuição na diminuição da concentração de contaminantes 
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tais como proteínas de membrana, lipopolissacarídeos (LPS), endotoxinas e DNA/RNAs 

da célula hospedeira (SINGH et al., 2015). A remoção das mencionadas impurezas é um 

passo importante antes da etapa de solubilização e renaturação dos agregados, já que 

além de diminuir etapas subsequentes de purificação, impacta na qualidade final do 

produto. 

Uma vez obtidos os CIs da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 foi determinada a 

concentração de proteínas totais. Os valores obtidos para os CIs das três linhagens são 

apresentados na tabela 4. Ao avaliar esses resultados verificou-se que a maior 

concentração de proteínas totais foi obtido para os CIs isolados do pellet da linhagem 

ArcticExpress (DE3), obtendo-se um valor de 52 ± 4,0 mg/mL.  

 

Tabela 4- Comparação entre os valores obtidos de concentração de proteínas totais 
(mg/mL), atividade enzimática volumétrica L-ASNase (U/mL) e atividade 
enzimática volumétrica arginase (U/L), resultantes da análise de corpos de 
inclusão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1, isolados de cultivos das linhagens de 
E. coli BL21 (DE3), AD494 e ArcticExpress (DE3). 

 

Linhagem 
Concentração 

proteínas totais 
(mg/mL)  

Atividade 
enzimática L-

ASNase (U/mL) 

Atividade 
enzimática 

Arginase (U/L) 

BL21 (DE3) 25 ± 3,8 2,16 ± 0,9 13,42 ± 2,6 
AD494 30 ± 3,9 2,10 ± 0,9 12,96 ± 2,2 
ArcticExpress (DE3) 52 ± 4,0 2,69 ± 0,8 13,56 ± 2,6  

 

Também foi verificada a presença de atividade biológica nos CIs isolados. Uma 

vez que foi possível inferir a presença de CIs não clássicos nos testes iniciais de 

expressão (ver itens 5.2.1 e 5.2.2), a presença de CIs como não clássicos pode ser 

devido a temperatura de pós-indução empregada nos cultivos (20°C). Como citado 

anteriormente neste trabalho, a literatura reporta que baixas temperaturas de incubação 

promove a produção de CIs com partes de proteína devidamente dobradas e ativas, além 

de facilitar a solubilização de agregados e posterior etapa de desnaturação (de GROOT; 

VENTURA, 2006). 

Ao avaliar os resultados de atividade L-ASNase e arginase (ver Tabela 4) foi 

possível obter valores bem parecidos para as três linhagens em ambos os ensaios 

enzimáticos. Conforme registrado nessa tabela, os maiores valores de atividade 
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enzimática foram alcançados para a proteína produzida na linhagem ArcticExpress (DE3) 

com valores de 2,69 ± 0,8 U/mL para atividade L-ASNase e 13,56 ± 1,6 U/L para atividade 

arginase.  

Contudo, ao levar em consideração os valores obtidos de proteínas totais para as 

três linhagens poderia inferir-se que a atividade enzimática obtida nas linhagens BL21 

(DE3) e AD494 seria maior uma vez que tem menos proteínas totais. Porém, decidiu-se 

usar o parâmetro de maior concentração proteica e continuar nas seguintes etapas com 

a proteína produzida a partir da linhagem ArcticExpress (DE3), que apresentou o maior 

valor, a fim de conseguir recuperar uma maior concentração da molécula. 

 

5.4 Efeito de diversos aditivos na solubilização da proteína de fusão  

 

Qualquer processo de renaturação de proteínas a partir de CIs invariavelmente 

inicia-se pela solubilização dos agregados da proteína de interesse. Sendo assim, após 

a obtenção dos CIs, foram realizados ensaios de solubilização destes com diferentes 

agentes químicos, a fim de determinar os melhores tampões que atingissem a 

desnaturação completa da proteína para continuar com posteriores ensaios de 

redobramento.  

Como descrito na seção de métodos, CIs da proteína de fusão foram solubilizados 

em diferentes tampões contendo ureia (2 M, 4 M e 8 M), GdnHCl (3 M e 6 M) ou 0,4% 

SDS; então, a proteína solúvel e a insolúvel foram separadas e verificadas em gel de 

poliacrilamida a 10% (ver Figura 27 b). Foi calculada a porcentagem (%) de eficiência de 

solubilização de cada agente definida como a % de proteína que foi solubilizada da 

concentração da proteína total diluída de uma concentração de ~1 mg/mL (100%), no 

tampão de solubilização. Calculo de % de proteína não solubilizada também foi feito (ver 

Figura 27 a). 
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Figura 27- Resultados da eficiência desnaturante dos agentes solubilizantes sobre 
corpos de inclusão da proteína de fusão 63N-hC-ARG1. (a) Comparação % de 
proteína solubilizada e não solubilizada, após tratamento desnaturante com 
agente solubilizante. Controle (-) corresponde ao controle negativo de tampão 50 
mM Tris-HCl, e Controle (+) ao controle positivo de 2% SDS. As barras de erro 
foram calculadas a partir da média ± desvio padrão (n= 3) (* P < 0,05). (b) 
Resultados do SDS-PAGE referente a proteína solubilizada e insolubilizada 
separadas por centrifugação e com prévio tratamento, ou não, com agente 
solubilizante. Amostras foram analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados 
com coomassie blue. Linhas: MM- marcador de massa molecular (kDa) Prestained 
Protein Ladder (Bio Basic); 1- Proteína solubilizada; 2- Proteína insolubilizada. 
Seta vermelha indicando os melhores resultados. 

 

 
 

 

(a) 

(b) 
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Em processos de desnaturação, os agentes caotrópicos ureia e GdnHCl são os 

mais comumente usados para solubilizar os CIs na sua forma desnaturada, sendo a 

GdnHCl a primeira escolha para processos de triagens de solubilização de CIs por 

apresentar maior eficácia que a ureia, mas que exibe limitações quanto a formação de 

eventuais precipitados (BURGESS, 2009). Já a ureia, é de fácil manejo e a literatura cita 

que estimula a renaturação e reduz a formação de agregados durante a etapa de 

redobramento (YANG et al., 2011).  

No caso de CIs de L-ASNase, tampões de solubilização com ureia, pH ~8,5, tem 

sido reportada com êxito em vários estudos para a enzima (UPADHYAY et al., 2014; 

KANTE et al., 2018a; SINGH et al., 2020). Não se tem reportes de trabalhos de 

procedimentos semelhantes para solubilização de CIs de arginase. 

Frequentemente, altas concentrações de ureia (8 M) ou de GdnHCl (6 M) são 

necessárias para atingir o estado de desagregação requerido da proteína de interesse 

(SINGH; PANDA, 2015). O efeito solubilizante de 8 M ureia e 6 M GdnHCl é mostrado na 

figura 27. O tratamento com 8 M ureia apresentou uma % de solubilização bastante 

satisfatória de 96,3%, a diferença de 6 M GdnHCl que registrou um valor um pouco mais 

baixo (94,5%).  

O resultado obtido com 8 M ureia foi bem parecido com o controle positivo de 2% 

SDS cuja % de proteína solubilizada foi de quase 100% (99,0%). Resultados da 

visualização da proteína solubilizada com 8 M ureia e 6 M GdnHCl (ver Figura 27 a), em 

gel SDS-PAGE, evidenciam bandas com alta intensidade (linha 1) na posição esperada 

(96 kDa), diferente das bandas quase imperceptíveis (linha 2) da fração da proteína que 

não atingiu a solubilidade.  

No caso de CIs não clássicos, baixas concentrações desses agentes caotrópicos 

poderiam ser suficientes para atingir completa desagregação proteica (BURGESS, 2009). 

Devido a resultados anteriores de atividade enzimática determinada nos CIs da proteína 

de fusão (ver itens, 5.2.1, 5.2.2 e 5.3), pôde-se inferir sua natureza de CIs não clássicos. 

Sustentamo-nos nesse achado, e além de evitar uma posterior remoção de altas 

concentrações do agente solubilizante na etapa de redobramento, decidiu-se fazer 

ensaios com concentrações mais baixas de ureia (2 M e 4 M) e GdnHCl (3 M).  
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Esperava-se que resultados desses ensaios atingissem valores parecidos aos de 

8 M ureia, mas os achados não foram tão satisfatórios em contraste aos obtidos com as 

concentrações mais altas; o valor mais alto registrado foi para 3 M GdnHCl com 60,7% 

de proteína solubilizada (ver Figura 27 a). Evidência confirmada pela visualização da 

proteína solubilizada e não solubilizada no gel SDS-PAGE (ver Figura 27 b) na qual é 

possível observar na linha 1 do gel uma banda com alta intensidade da proteína 

solubilizada acompanhada de outra banda de baixa intensidade da proteína não 

solubilizada (Figura 27 b, linha 2).  

Por outro lado, baixas concentrações (0,3-0,4%) do detergente aniônico SDS são 

reportadas por serem bastante eficaz na solubilização de proteínas agregadas, e que 

permite posteriores resultados satisfatórios de redobramento, até mesmo com altas 

concentrações de proteína (BURGESS, 2009; SINGH; UPADHYAY; PANDA, 2015). 

Porém, não é muito usado devido à ocorrência de possíveis interferências na atividade 

biológica da proteína de interesse (WEBER; KUTER, 1971).  

Embora o fato de possíveis afetações na atividade biológica, mas devido a sua 

citada eficácia, decidiu-se testar um tratamento com 0,4% SDS na desnaturação dos CIs 

da proteína de fusão. Registrou-se 96,8% de proteína solubilizada com o tratamento com 

0,4% SDS, sendo o maior resultado de % de solubilização dos tratamentos propostos e 

o mais próximo do valor obtido com o controle positivo (ver Figura 27 a). Resultado 

evidenciado mediante visualização em gel SDS-PAGE da proteína solubilizada (ver 

Figura 27 b, linha 1).  

Para as etapas seguintes no processo de renaturação dos CIs, foram escolhidos 

os tampões 8 M ureia e 0,4% SDS, por terem apresentado os valores mais altos de 

solubilização. Aliás, procurou-se avaliar com qual dos dois tampões a proteína 

recuperava/conservava maior atividade biológica e apresentava menor agregação 

proteica.  

 
5.5 Análise da agregação proteica 
 
 

Uma vez que intermediários de dobramento/desdobramento da proteína 

(anteriormente agregada) são geralmente formados na etapa de redobramento e 
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remoção do agente solubilizante, esses grupos intermediários podem passar por estados 

de agregação devido à formação de grupos hidrofóbicos contíguos. Estados de 

agregação proteica durante o redobramento da proteína podem levar à precipitação da 

mesma, reduzindo drasticamente seu rendimento final e atividade (FINK, 1998; YANG et 

al., 2011). 

Diversas estratégias para minimizar eventuais estados de agregação têm sido 

descritas, entre elas o uso de aditivos químicos nos tampões de redobramento (revisão 

em SINGHVI et al., 2019). O aminoácido arginina é o aditivo mais usado e reportado na 

literatura com resultados de êxito na promoção do redobramento de proteínas 

solubilizadas; apresenta um excelente efeito na inibição da agregação de diferentes 

proteínas (revisões em TSUMOTO et al., 2005; BURGESS, 2009; SINGH; PANDA, 

2015), entre essas L-ASNases expressas em CIs (UPADHYAY et al., 2014; KANTE et 

al., 2018a; KANTE et al., 2018b). 

Das et al. (2007) demostrou que a arginina reduz a agregação ao diminuir a taxa 

de interações proteína-proteína que se formam em conjuntos supramoleculares em 

solução. Por outra parte, a sua mistura com outros aditivos promotores de redobramento 

(e.g. dextran, frutose, ácido glutâmico, glicerol entre outros) tem sido reportada, ao buscar 

aumentar a sua eficácia (KANTE et al., 2018a). 

Nesse contexto, uma vez determinados os 2 melhores agentes solubilizantes (ver 

item anterior), com o intuito de minimizar ao máximo eventuais estados de agregação e 

por sua vez otimizar a seguinte etapa de redobramento da proteína de fusão 63N-hC-

ARG1, uma metodologia simples foi aplicada. Realizou-se a triagem do aditivo promotor 

de desagregação numa placa de 96 poços com posterior leitura de absorbâncias a DO 

320nm (ver item 4.10.3.1).  

Para a análise de agregação proteica efetuada com a proteína de fusão 

solubilizada, um valor de absorção baixo e constante a 320 nm, após diluição da amostra 

da proteína desnaturada no tampão de redobramento, indicaria a ausência ou pouca 

formação de agregados de alto peso molecular. A proposta apresentada pelo autor do 

método é que o tampão com a menor absorbância registrada poderia oferecer condições 

ótimas na etapa posterior de renaturação (BURGESS, 2009).  
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O aminoácido arginina foi escolhido como aditivo global a ser testado nos 

tampões, sendo acrescentado aos tampões de redobramento, sozinho ou em mistura 

com outro aditivo: dextran, frutose, ácido glutâmico, sacarose ou glicerol. O efeito da 

arginina, sozinha ou combinada com outro aditivo, na agregação/desagregação da 

proteína de fusão pode ser visualizado na figura 28.  

No presente trabalho foram descritos dois tampões de redobramento, um com 0,3 

M ureia para a proteína advinda do tampão com 8 M ureia e um segundo tampão com 

0,02% SDS para a proteína solubilizada advinda do tampão de 0,4% SDS. Todos os 

tampões foram ajustados a pH 7,5, o qual foi escolhido pelo valor registrado do pI da 

proteína de 5,89 (ver Apêndice E) e uma vez que estudos reportam pH similar para as 

enzimas solúveis (IKEMOTO et al., 1990; ZAKALSKIY et al., 2012; RIGOUIN et al., 2017).  

Como pode ser visto no gráfico da figura 28 a, no tampão de solubilização com 0,3 

M ureia a menor absorbância se observou com o tampão de redobramento contendo 150 

mM arginina + 100 mM ácido glutâmico; já no segundo tampão com 0,02% SDS a mistura 

150 mM arginina + 10% glicerol foi a melhor (ver Figura 28 b). As misturas escolhidas 

segundo cada tampão de solubilização, puderam então ser utilizadas para ensaios de 

renaturação ou redobramento da proteína de fusão mediante técnica de diluição. 

Uma observação a considerar, foi que todos os valores registrados pelos aditivos 

acrescentados no tampão de SDS, foram menores que os registrados pelos aditivos 

acrescentados no tampão de ureia, ao se acharem numa faixa entre 0,01 e 0,15 em 

contraste quando o tampão base foi a ureia, registrando uma faixa entre 0,2 e 0,5. Uma 

vez que os valores registrados dos brancos (absorbância medida dos poços antes da 

adição da proteína) foram muito parecidos entre os tampões de ureia e SDS (dados não 

mostrados). Esses achados auxiliariam na escolha final do tampão de solubilização, ao 

verificar que o agente solubilizante continua promovendo desagregação uma vez que se 

inicia sua remoção.  
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Figura 28- Distribuição da eficiência de desagregação dos tampões de 
redobramento, atendendo, aos valores de absorção mais baixos a DO 320 nm 
após diluição da amostra, da proteína solubilizada, em tampão (a) 0,3 M ureia 
ou (b) 0,02% SDS com ou sem aditivos. 1- 150 mM arginina; 2- 150 mM arginina 
+ 125 mM dextran; 3- 150 mM arginina + 200 mM frutose; 4- 150 mM arginina + 
100 mM ácido glutâmico; 5- 150 mM arginina + 2% sacarose; 6- 150 mM arginina 
+ 10% glicerol; 7- controle (tampão de redobramento sem aditivos). As barras de 
erro foram calculadas a partir da média ± desvio padrão (n= 3). Seta vermelha 
apontando para o valor mais baixo registrado. 

 

 

 

 

 
 
5.6 Efeito de diferentes esquemas de diluição no redobramento da proteína de 
fusão  
 

Para ter certeza em qual dos tampões de solubilização e redobramento a proteína 

de fusão 63N-hC-ARG1 poderia recuperar a atividade biológica, foram testados dois 

esquemas de diluição, como explicado no item 4.10.3.2. Desta maneira, um primeiro 

(a) 

(b) 



97 
 

tampão de redobramento foi manejado com 0,3 M ureia mais 150 mM arginina + 100 mM 

ácido glutâmico como aditivos de redobramento e promoção de desagregação; um 

segundo tampão foi preparado com 0,02 % SDS mais 150 mM arginina + 10% glicerol. 

Ambos os tampões foram submetidos a diluição drip ou reverse.  

Infelizmente, para os quatro ensaios, os resultados demostraram que não foi 

detectada atividade enzimática significativa para a proteína de fusão, nem semelhante 

aos valores registrados quando foi analisada na sua forma de agregados (ver Tabela 4) 

pois foram mais baixos (ver Tabela 5).   

 

Tabela 5- Comparação entre os valores obtidos de atividade enzimática L-ASNase 
(U/mL) e atividade enzimática arginase (U/L) segundo tampão de redobramento e 
esquema de diluição empregado.  

 

Tampão de redobramento Tipo de diluição 
Atividade 

enzimática L-
ASNase (U/mL) 

Atividade 
enzimática 

Arginase (U/L) 

0,3 M ureia +150 mM arginina 
+ 100 mM ácido glutâmico  

Drip 0,16 ± 0,04 4,35 ± 1,1 

Reverse 0,22 ± 0,05 4,66 ± 0,9 

0,02 % SDS +150 mM arginina 
+ 10% glicerol  

Drip 0,14 ± 0,02  1,84 ± 0,6 

Reverse 0,13 ± 0,05 1,72 ± 0,2 

 

Embora esse resultado seja insatisfatório, o ensaio feito com o tampão de 0,3 M 

ureia +150 mM arginina + 100 mM ácido glutâmico e diluição reverse (ver Tabela 5) foi 

ligeiramente superior ao resto de ensaios quanto aos valores de atividade enzimática L-

ASNase (0,22 ± 0,05 U/mL), assim como também apresentou o melhor resultado para 

atividade enzimática Arginase (4,66± 0,9 U/L).  

Em geral, entre os dois tampões testados, o tampão composto por ureia, arginina 

e ácido glutâmico se mostrou mais eficiente para o redobramento da proteína, porém não 

foi suficientemente bom para permitir um aumento na atividade biológica do que a 

determinada inicialmente na forma agregada da proteína (ver item 5.3). 
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5.7 Discussão geral  

 

Como visto neste trabalho, a construção de uma proteína de fusão das enzimas 

L-ASNase clone 63N-hC (L-ASNase quimérica das enzimas gpASNase1 com a 

hASNase1) e Arginase I humana (ARG1) é proposta como estratégia para melhorar o 

perfil terapêutico da enzima L-ASNase. Usando a técnica de fusão gênica de ponta a 

ponta, o presente trabalho reporta a construção, expressão e análise da atividade 

biológica de uma proteína de fusão (63N-hC-ARG1), composta de duas enzimas unidas 

por um linker rígido.  

Após obter com sucesso a proteína de fusão expressa em CIs, mediante cultivos 

na linhagem ArcticExpress (DE3) e uma vez que a proteína foi recuperada dos agregados 

proteicos e posteriormente redobrada; os resultados de análises enzimáticas revelaram 

que a proteína não conservou ou recuperou completamente as atividades enzimáticas 

respectivas de ambas porções (L-ASNase e arginase), ao se registrar baixos valores de 

atividade.  

Existe a possibilidade de que alguma mudança drástica na conformação de cada 

enzima causada pela fusão destas poderia ser a causa da baixa atividade observada. De 

fato, segundo ensaio feito por docking molecular (ver item 5.1), que permitiu avaliar a 

afinidade da porção L-ASNase pelo seu substrato Asn, sugeriu que a modificação da 

estrutura da porção 63N-hC, por meio de sua conjugação com a ARG1, que produziria 

uma mudança na afinidade de ligação com o seu substrato.  

Aparentemente, a ligação à enzima ARG1 causaria uma mudança conformacional 

que poderia afetar o sítio ativo da porção 63N-hC, uma vez que o valor previsto de -4,9 

kcal/mol, é maior do que para a enzima nativa sozinha (-7.58 kcal/mol), podendo 

apresentar menor atividade asparaginásica. Porém, para a porção ARG1 a análise de 

afinidade pelo substrato não registrou alterações para o sitio ativo. Mesmo assim, valores 

de atividade enzimática para ARG1 não foram satisfatórios. 

Cabe ressaltar, que a proteína de fusão, mesmo na sua forma agregada, 

apresentou atividade biológica, o que indica a presença de CIs não clássicos. Mas uma 

vez submetida a tratamento de solubilização e redobramento, a proteína se mostrou 

incapaz de se recuperar totalmente na sua forma ativa.  
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É importante destacar que a metodologia escolhida para a obtenção da proteína 

na sua forma ativa a partir de CIs é reportada na literatura cientifica com casos de sucesso 

(referências e literatura citadas nas seções de Revisão bibliográfica e Métodos). Porém, 

tendo em vista resultados de detecção de atividade inicial, não é possível afirmar que 

efetivamente a proteína, mesmo sendo viável sua expressão e produção, chegará a ser 

totalmente funcional por fatores intrínsecos. 

Apesar de não se ter um método universal que seja completamente eficaz para 

obtenção de proteínas ativas a partir de CIs, há que ser considerado vários fatores. No 

caso da proteína de fusão 63N-hC-ARG1, um dos fatores é o fato de possuir onze cisteínas 

na sua estrutura (Apêndice E). Isso faz com que a dificuldade para que seja renaturada 

de forma ótima, seja maior, devido à alta probabilidade da formação de pontes dissulfeto 

inter e intramoleculares não nativas.  

É por isso que nos tampões escolhidos de solubilização, redobramento e mesmo 

de purificação deve ser acrescentado um agente redutor de cisteínas, como o DTT, para 

facilitar a formação e dissociação dessas ligações (ST JOHN; CARPENTER; 

RANDOLPH, 2002). Nos ensaios de solubilização e redobramento feitos neste estudo, 

foi utilizada uma única concentração de 1 mM DTT, sugerida por diversos autores 

(revisão em BURGESS, 2009; UPADHYAY et al., 2014). Em razão disto, estudos de 

otimização da concentração de agente redutor se fazem necessários a fim de corroborar 

que a ausência de atividade não seja devido à formação aleatória de pontes de dissulfeto. 

A possibilidade de que a proteína tivesse tido tendência a se agregar na etapa de 

redobramento, não pode ser descartada. Por isso, outra condição a ser reavaliada seria 

o método de redobramento que se empregou. Os métodos de diluição testados têm sido 

reportados com sucesso para renaturação de L-ASNase sozinha a partir de CIs 

(UPADHYAY et al., 2014); no entanto, não são infalíveis à formação de agregados 

proteicos durante o processo.  

Mesmo que a triagem dos tampões de redobramento e promotores de 

desagregação proteica tenha se mostrado satisfatória para otimização do método de 

renaturação por diluição da proteína, outros tipos de métodos para redobramento, como 

alta pressão hidrostática ou redobramento e purificação simultâneos em coluna 

cromatográfica (revisões em: SINGH et al., 2015; SINGHVI et al., 2019) deveriam ser 
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testados, a fim de estudar o real efeito e influência do método sobre a recuperação de 

atividade e eficácia em desagregação e renaturação, independentemente da proteína 

estudada. 

Outros fatores que poderiam ter influenciado na recuperação da atividade por 

parte da proteína de fusão, são o pH utilizado na solubilização e no redobramento, e a 

temperatura utilizada na etapa de redobramento. Para ambas variáveis foram utilizadas 

uma condição só, pelo qual precisaria de mais estudos para descartar uma possível 

influência. 

Por último, o fato de que a proteína de fusão 63N-hC-ARG1 ter natureza 

multiméricas, tendo que as enzimas utilizadas na sua montagem são naturalmente 

homotetramérica (no caso da L-ASNase clone 63N-hC) (SCHALK et al., 2014; SCHALK 

et al., 2016) e homotrimérica (no caso da ARG1) (CALDWELL et al, 2015), no momento 

da montagem de ambas enzimas poderia se ver afetada a atividade biológica. 

Neste trabalho não foi estudado como poderia ser o estado de oligomerização da 

proteína 63N-hC-ARG1, uma vez é secretada. Mas cabe refletir que eventuais 

organizações incorretas das subunidades da proteína de fusão geraria possíveis 

interferências com o adequado dobramento de ditas subunidades, afetando 

negativamente a atividade biológica de cada enzima parceira. 

Se bem a fusão de duas enzimas, normalmente monoméricas é direta, a fusão de 

duas enzimas normalmente multiméricas demanda a correta montagem de subunidades 

para ter atividade. Sendo assim, essas estruturas de maior tamanho, podem interferir nas 

interações não covalentes próprias da proteína, as quais são necessárias para a correta 

função das subunidades enzimáticas individuais (revisão em CONRADO; VARNER; 

DELISA, 2008).  

Um exemplo de uma fusão enzimática que foi afetada pela formação de complexos 

multiméricos errantes, é reportado no estudo de Kourtz et al. (2005), nele se relata a 

perda das atividades das enzimas multiméricas tiolase (PhaA) e redutase (PhaB), ambas 

da bactéria Ralstonia eutropha, uma vez foram fusionadas e expressas em E. coli. 

Outra consequência deste fenômeno de incorreta oligomerização é a formação 

aleatória de complexos multiméricos o que poderia gerar uma rede parcial de proteínas 

que pode ou não exibir atividade enzimática. Nessa mesma linha, a fusão das enzimas 
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63N-hC e ARG1 renderia várias complexos multiméricos de proteínas fusionadas, isto é, 

formas proteicas compostas de quantidades diferentes de subunidades, das quais 

algumas poderiam apresentar atividade e outras não.  

Um caso de formação desses complexos foi reportado por Ljungcrantz et al. 

(1989), relatando que a fusão das enzimas beta-galactosidasa (LacZ), de natureza 

tetramérica, e galactose-dehidrogenase (GalDH), de natureza dimérica, renderam duas 

formas principais de complexos multiméricos compostos por quatro e seis subunidades. 

Outro aspecto importante referente a eventuais estados de oligomerização e 

formação de complexos multiméricos em proteínas de fusão, é que o dobramento de 

grandes proteínas que contem múltiplos domínios é tipicamente ineficiente em sistemas 

de expressão bacterianos (NETZER; HARTL, 1997; CHANG et al. 2005).  

Deste modo, proteínas fusionadas, produzidas em bactérias, podem-se dobrar 

inadequadamente ou mesmo formar agregados afetando drasticamente a solubilidade da 

molécula proteica (revisão em CONRADO; VARNER; DELISA, 2008). Essa formação de 

agregados insolúveis foi evidenciada na expressão em E. coli das enzimas fusionadas 

de beta-galactosidasa (LacZ) e galactoquinase (GalK), de natureza monomérica 

(BULOW; LJUNGCRANTZ; MOSBACH, 1985).  

O fato dessa formação de agregados na expressão de proteínas de fusão 

multiméricas, leva a pensar que isto poderia ter contribuído enormemente à 

predisposição da proteína de fusão 63N-hC-ARG1 de se agregar na forma de corpos de 

inclusão. O que também leva a considerar, que para futuros estudos, a expressão da 

proteína poderia ser feita em sistemas de expressão não bacterianos para melhorar a 

solubilidade e o correto dobramento das duas enzimas. 

Os resultados reportados neste estudo orientam à factibilidade do uso da 

ferramenta de construção de proteínas de fusão utilizando as enzimas L-ASNase e 

ARG1. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Com base nos resultados deste estudo, a proteína de fusão 63N-hC-ARG1 unida 

mediante um linker rígido foi construída e expressa com sucesso na linhagem E. coli 

ArcticExpress (DE3) utilizando temperatura de pós-indução de 20°C e concentração de 

0,01 mM IPTG; porém foi propensa a formar corpos de inclusão. Mesmo diante desse 

resultado, foi adaptada e implementada uma metodologia clássica para recuperar a 

proteína a partir desses agregados proteicos.  

Conseguiu-se extrair a proteína a partir dos agregados com êxito, assim como se 

demostrou que apresentava atividade biológica, tanto para a porção L-ASNase como a 

porção Arginase, na forma de CIs. Além do mais, CIs da proteína de fusão atingiram uma 

alta porcentagem de solubilidade ao submetê-los ao tratamento desnaturante com 8 M 

ureia e 0,4% SDS. No entanto e apesar dos esforços, as tentativas de redobramento, não 

foram capazes de recuperar a proteína com sua atividade biológica, nem de apresentar 

valores de atividade inicialmente obtidos quando se achava na sua forma de agregados 

insolúveis.  

Este estudo forneceu uma estratégia simples e conveniente para estudar e avaliar 

a fusão de duas enzimas, sua viabilidade para serem produzidas em sistemas de 

expressão bacterianos, uma vez fusionadas, e como dita fusão poderia interferir nas suas 

respectivas atividades biológicas.  
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Otimizar a etapa de redobramento ao avaliar as variáveis que influenciam a 

renaturação da proteína, como a concentração de agente redutor, concentração 

da proteína, pH, temperatura e tempo de redobramento, etc.  

 Realizar ensaios simultâneos de redobramento e purificação em coluna 

cromatográfica. 

 Realizar ensaios de renaturação da proteína utilizando equipamento de alta 

pressão hidrostática. 

 Testar a construção de outras formas da proteína de fusão, sem linker ou com 

linker flexível, ou ainda sem a sequência pelB leader. 

 Fazer estudos de estabilidade da proteína em diferentes temperaturas e com 

diferentes agentes químicos estabilizantes. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- MAPA DO VETOR pET-22b(+) 

 

(1) Mapa do vetor de expressão pET-22b(+) (Merck – Novagen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) região de clonagem e expressão do vetor pET-22b(+). Em destaque (vermelho) os 

sítios de NcoI e HindIII, e a sequência pelB leader. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pET-22b(+) Vector Map. Disponível em: < 
https://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/pET-22b+-DNA-Novagen,EMD_BIO-
69744#anchor_VMAP>. Acesso em: 15 jan. 2020. 
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APÊNDICE B- SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS PROTEÍNA 63N-hC-ARG1 
 
Sequência de aminoácidos para a proteína 63N-hC-ARG1 (63N-hC-linker-ARG1) fornecida 
pela empresa GenScript. 
 
PROJECT – FB212-2019 == A - Parameters for synthesis == 

- Codon optimization: yes 

- Custom cloning: pET-22b(+) 

- Cloning sites: NcoI – HindIII 

- Length:  905 amino acids 

 

Nome  Sequência 

#1> 63N-hC _linker-

rigido_arginaseI 

 

5’-seq: CCATGG 

MARASGSERHLLLIYTGGTLGMQSKGGVLVPGPGLVTLLRTLP

MFHDKEFARARGLSEDTLVLPPASRNQRILYTVLECQPLLDSSD

MTIDDWIRIAKIIERHYEQYQGFVVIHGTDTMAFAASMLSFMLE

NLHKPVILTGAQVPIRVLWNDARENLLGALLVAGQYIIPEVCLF

MNSQLFRGNRVTKVDSQKFEAFCSPNLSPLATVGADVTIAWDL

VRKVKWKDPLVVHSNMEHDVALLRLYPGIPASLVRAFLQPPLK

GVVLETFGSGNGPSKPDLLQELRAAAQRGLIMVNCSQCLRGSV

TPGYATSLAGANIVSGLDMTSEAALAKLSYVLGLPELSLERRQE

LLAKDLRGEMTPPSVEERRPSLQGNTLGGGVSWLLSLSGSQEA

DALRNALVPSLACAAAHAGDVEALQALVELGSDLGLVDFNGQ

TPLHAAARGGHTEAVTMLLQRGVDVNTRDTDGFSPLLLAVRG

RHPGVIGLLREAGASLSTQELEEAGTELCRLAYRADLEGLQVW

WQAGADLGQPGYDGHSALHVAEAAGNLAVVAFLQSLEGAVG

AQAPCPEVLPGVAEAAAKEAAAKAMSAKSRTIGIIGAPFSKGQP

RGGVEEGPTVLRKAGLLEKLKEQECDVKDYGDLPFADIPNDSP

FQIVKNPRSVGKASEQLAGKVAEVKKNGRISLVLGGDHSLAIGS

ISGHARVHPDLGVIWVDAHTDINTPLTTTSGNLHGQPVSFLLKE

LKGKIPDVPGFSWVTPCISAKDIVYIGLRDVDPGEHYILKTLGIK

YFSMTEVDRLGIGKVMEETLSYLLGRKKRPIHLSFDVDGLDPSF

TPATGTPVVGGLTYREGLYITEEIYKTGLLSGLDIMEVNPSLGKT

PEEVTRTVNTAVAITLACFGLAREGNHKPIDYLNPPK 

3’-seq: TGA AAGCTT 

 

Azul identifica 63N-hC 

Vermelho identifica linker rígido  

Cinza identifica Arginase 1 
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APÊNDICE C- CURVAS DE CALIBRAÇÃO 
 
 
(1) Curva de calibração de Nessler (relativa ao item 4.8.1). 
 

 
 

 
 
(2) Curva de calibração de BCA (relativa ao item 4.9). 
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APÊNDICE D- VALORES DE IDENTIDADE E GRÁFICO DE RAMACHANDRAN 
 
(1) Dados brutos dos valores de Identidade gerados pelo programa Swiss-Model para 

cada uma das porções da proteína de fusão 63N-hC-ARG1. 

 

 

(2) Gráfico de Ramachandran obtido para o modelo refinado quimérico com uma 

porcentagem de resíduos de 87.60% nas regiões favoráveis. 
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APÊNDICE E- DADOS ProtParam PROTEÍNA 63N-hC-ARG1 
 

Number of amino acids: 905 
Molecular weight: 96893.40 Da 

 
Theoretical pI: 5.89 
Amino acid composition: 

 
Ala (A) 85 9.4% 

Arg (R) 46 5.1% 

Asn (N) 25 2.8% 

Asp (D) 45 5.0% 

Cys (C) 11 1.2% 

Gln (Q) 30 3.3% 

Glu (E) 54 6.0% 

Gly (G) 91 10.1% 

His (H) 21 2.3% 

Ile (I) 40 4.4% 

Leu (L) 120 13.3% 

Lys (K) 39 4.3% 

Met (M) 17 1.9% 

Phe (F) 23 2.5% 

Pro (P) 54 6.0% 

Ser (S) 57 6.3% 

Thr (T) 48 5.3% 

Trp (W) 9 1.0% 

Tyr (Y) 19 2.1% 

Val (V) 71 7.8% 

Pyl (O) 0 0.0% 

Sec (U) 0 0.0% 

(B) 0 0.0% 

(Z) 0 0.0% 

(X) 0 0.0% 

 

Total number of negatively charged residues (Asp + Glu): 99 

Total number of positively charged residues (Arg + Lys): 85 
 

Atomic composition: 
 

Carbon C 4316 

Hydrogen H 6934 

Nitrogen N 1188 

Oxygen O 1283 

Sulfur S 28 

 
Formula: C4316H6934N1188O1283S28                            Total number of atoms: 13749 

 

Extinction coefficients: Extinction coefficients are in units of M-1 cm-1, at 280 nm measured in water. 
 Ext. coefficient 78435 
Abs 0.1% (=1 g/l) 0.809, assuming all pairs of Cys residues form cystines 

Ext. coefficient 77810 

Abs 0.1% (=1 g/l) 0.803, assuming all Cys residues are reduced 
 

Estimated half-life: The N-terminal of the sequence considered is M (Met). 

The estimated half-life is: 30 hours (mammalian reticulocytes, in vitro).  

 >20 hours (yeast, in vivo).                        >10 hours (Escherichia coli, in vivo). 
 

Instability index: The instability index (II) is computed to be 32.36   this classifies the protein as stable. 
 

Aliphatic index: 101.09                                                         Grand average of hydropathicity (GRAVY): 0.012 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO CURSO 

 

-O mestrado iniciou-se oficialmente no dia 06.06.2019. No decorrer do curso, foram 

cursados os 25 créditos mínimos exigidos em disciplinas pelo programa. Todas as 

disciplinas foram finalizadas com conceito A e 100% de frequência (Anexo B). 

 

-O exame de qualificação foi realizado no dia 25.06.2021, e obteve resultado Aprovado 

por unanimidade pela banca examinadora após apresentação e arguição.  

 

-Dois artigos de revisão foram produzidos (sendo um como primeira autora). O primeiro 

deles sob análise para publicação (Anexo C), intitulado “Hyperammonemia due to L-

asparaginase therapy in Acute Lymphoblastic Leukemia” se refere a revisão da etiologia, 

patogênese e tratamentos atuais da hiperamonemia, a qual é um efeito adverso 

associado à terapia com L-asparaginase. O segundo em elaboração (Anexo D) intitulado 

“Recent advances in the no-essential amino acids metabolism and the association with 

cancer development” aborda a associação entre aminoácidos não essenciais, tanto intra 

como extracelular, no desenvolvimento global de células tumorais e câncer. 

 

-O Projeto foi aprovado para sua execução pela Comissão Interna de Biossegurança 

(CIBio) no dia 17.02.2020 (Anexo E). 
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ANEXO B- FICHA DO ALUNO 
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ANEXO B- Continuação. 
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ANEXO C- ARTIGO DE REVISÃO #1  

 

HYPERAMMONEMIA DUE TO L-ASPARAGINASE THERAPY IN ACUTE 

LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 

 

Massiel Rivera 1, Lisandra Herrera Belén 2, Jorge G. Farias 2, ‡Gisele Monteiro 1 

 

1 Department of Biochemical and Pharmaceutical Technology, School of Pharmaceutical Sciences, 

University of Sao Paulo. 
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Science, Universidad de La Frontera. 

 

ABSTRACT 

 

The biopharmaceutical L-asparaginase is the mainstay drug for the treatment of 

childhood acute lymphoblastic leukemia. Higher blood-ammonia is a drawback in 

leukemic patients receiving L-asparaginase-based therapy, triggering a pathology 

called hyperammonemia, which is a challenging medical condition during the 

treatment, and that holds high risks of mortality and irreversible brain damage. Due to 

the catalytic action of L-asparaginase on the amino acids L-asparagine and L-

glutamine, a large amount of residual ammonia is generated in the bloodstream, which 

cannot be efficiently eliminated through the two main routes for its clearance, the urea 

cycle and glutamine synthesis. This review addresses etiology, pathogenesis and 

current treatments of hyperammonemia, associated to L-asparaginase therapy. 

Additionally, potential therapies are discussed. Proper management and timely of 

hyperammonemia requires a solid understanding of the fundamental pathophysiology, 

and the implementation of treatment approaches existing. For this review, databases 

PubMed-Medline, SciELO, Google Academic and Web of science were searched for 

papers published between 1980 and 2021 using search words asparaginase, acute 

lymphoblastic/ lymphocytic leukemia, ammonia metabolism pathways, ammonia 

detoxification, clinical cases and hyperammonemia. 

 

 

Keywords:  Acute lymphoblastic leukemia. Ammonia. Glutamine synthesis. Hyperammonemia. 

L- Asparaginase. L-asparagine blood depletion. Urea cycle.  
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ANEXO D- ARTIGO DE REVISÃO #2  

 

RECENT ADVANCES IN THE NO-ESSENTIAL AMINO ACIDS METABOLISM AND 

THE ASSOCIATION WITH CANCER DEVELOPMENT  

*Costa-Silva, T.A.; *‡Bannitz-Fernandes, R.; Breyer, C.A.; Biasoto, H.; Chaves, F.; Ruiz-Lara, G.V.; 

Déssia, V.C.; Rivera, M.; Silva, C.; Pessoa-Jr, A.; ‡Monteiro, G.  

Department of Pharmaceutical and Biochemical Technology, School of Pharmaceutical Sciences, University of São 

Paulo, São Paulo, Brazil. 

 

 

ABSTRACT  

 

Far beyond the main function for protein synthesis, the non-essential amino acids 

play plentiful vital roles in cancer development. The roles of these specific amino 

acids have been evaluated in different experimental conditions and proved to be 

critical for proliferative metabolism. Their functional roles include supplying 

building blocks for the biosynthesis of macromolecules, lipid biosynthesis, 

regulating redox status and antioxidant apparatus, regulators of post-translational 

and epigenetic modifications, acting as alternative fuels, association with 

oncogenes and tumor suppressor genes expression, influencing in intracellular 

pH balance, involvement in adaptation mechanism to hypoxia, influence on 

intracellular flux of Ca2+ (affecting the Ca2+-mediated apoptotic pathway) and 

woks as mediators in the anti-tumor response mechanisms such as T cell-

mediated immunity, cytokine induction, and macrophage-mediated tumor 

toxicity. Therefore, the main focus of this critical review is the specific 

association between non-essential amino acids, both intra- and extracellular, and 

overall development of the tumour cell. We highlighted classical and recently 

published studies relating the principal roles of non-essential amino acids in 

metabolic reprogramming processes supporting tumour development and 

therapeutic response. This review also discusses the therapies targets for 

therapeutic intervention like as amino acid-biosynthetic enzymes inhibitors, 

amino acids transporters inhibitors, use of amino acid-degrading enzymes as well 

as amino acids as a potential biomarker for tumour detection, typing and 

treatment choice.   

 

Keywords: non-essential amino acids, cancer metabolism, metabolic therapy, nutrient 

dependencies. 
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ANEXO E- CARTA DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE 

BIOSSEGURANÇA (CIBio)  

 

 

 


