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comassie. 

Figura 24 - Análise do perfil eletroforético de proteínas do sobrenadante de 

cultura dos transformantes que integraram o cassete de expressão pPTRX1/Sac 1 e 

pPTRX1/Bgl II  de P. pastoris em gel de poliacrilamida (15%) corado por 

comassie. 
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Figura 25 - Região C-terminal do fator-α mostrando os sítios de clivagem de 

Kex2 e Ste13. 
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Resumo 

 

O fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis é agente etiológico da 

paracoccidioidomicose, uma micose sistêmica humana, com alta prevalência na América 

Latina. P. brasiliensis está sujeito a estresse oxidativo (EO) causado pelas espécies reativas de 

oxigênio (EROs), produzidas pelas células de defesa do hospedeiro humano. O sistema de 

defesa do hospedeiro quando da invasão por patógenos gera EROs para combater este 

invasor. P. brasiliensis ao penetrar no hospedeiro humano é fagocitado pelos macrófagos, 

enfrentando um ambiente extremamente hostil devido ao oxido nítrico e peróxido de 

hidrogênio. A Trx1 é uma proteína redox, intracelular, que participa da manutenção da 

homeostase redox da célula, tanto em condições de EO quanto redutor. É ubiquitária e 

caracterizada pelo sítio ativo típico CXXC, responsável pela oxidação, redução, ou 

isomerização das pontes dissulfeto de proteínas. Em trabalho realizado anteriormente, foi 

isolado, caracterizado e clonado em vetor de expressão pGEX4T-3 o cDNA codificante para 

Trx1 de P. brasiliensis (número de acesso AY376435). A proteína recombinante 

(recPbTRX1) foi produzida e parcialmente purificada e as células leveduriformes de P. 

brasiliensis apresentaram expressão aumentada do gene codificante para Pbtrx1 em condições 

de EO. O presente trabalho teve como objetivo a expressão heteróloga de uma tiorredoxina do 

fungo P. brasiliensis em Pichia pastoris, visando sua obtenção em maior quantidade para sua 

a posterior caracterização bioquímica e aplicação em processos biotecnológicos. O cDNA do 

gene da tiorredoxina 1 (trx1) de P. brasiliensis foi obtido via PCR utilizando como molde o 

plasmídeo pGEX-Trx1 e clonado no vetor de expressão pHIL-D2 e pPIC9 (para expressão 

intracelular e extracelular). A inserção do gene de interesse na orientação correta foi 

verificada por seqüenciamento, apresentando homologia com a Trx1 de P. brasiliensis. Estes 

vetores foram utilizados para transformar a linhagem SMD1168 da levedura P. pastoris com 

genótipo his4-. A presença do cassete de expressão foi confirmada no genoma da levedura. 

Não foram detectados transformantes capazes de secretar a proteína a partir da construção 

com o vetor pPIC9 e a produção intracelular foi realizada a partir do vetor pHIL-D2. 
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Abstract 

 

The termodimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis is the etiological agent of 

paracoccidioidomycosis, a human systemic mycosis of high prevalence in Latin America. P. 

brasiliensis is exposed to oxidative stress (OS) caused by reactive oxygen species (ROS) 

produced by the defense cells of the human host. When the invasion by pathogens occurs, the 

host defense system generates ROS to fight the invader. Inside the human host, P. brasiliensis 

is phagocytosed by macrophages, facing an extremely hostile environment due to nitric oxide 

and hydrogen peroxide. The Trx1 is an intracellular redox protein, which participates in the 

maintenance of cell redox homeostasis, both in terms of OS as reducer. It is ubiquitous and is 

characterized by typical CXXC active site, responsible for oxidation, reduction, or 

isomerization of proteins’ disulfide bonds. In a previous work, it was isolated, characterized 

and cloned into expression vector pGEX-4T-3 cDNA coding for TRX1 of P. brasiliensis 

(accession number AY376435). The recombinant protein (recPbTRX1) was produced and 

partially purified and the yeast cells of P. brasiliensis showed increased expression of the gene 

coding for PbTRX1 in response to OS. This study aimed the heterologous expression of 

cDNA of a thioredoxin of the fungus P. brasiliensis in Pichia pastoris, in order to obtain it in 

larger amounts for their subsequent biochemical characterization and application in 

biotechnological processes. The P. brasiliensis thioredoxin 1 (trx1) cDNA was obtained via 

PCR using the plasmid pGEX-Trx1 as template and cloned into expression vector pHIL-D2 

and pPIC9 (for intracellular and extracellular expression). The insertion of the interested gene 

in the correct orientation was verified by sequencing and the homology was observed with 

Trx1 P. brasiliensis. These vectors were used to transform the P. pastoris’ yeast strain 

SMD1168 with his4- genotype. The presence of the cassette’s expression was confirmed in 

the yeast’s genome. No transformants able to secrete the protein from the building with the 

vector pPIC9 were detected and the intracellular production was carried from the pHIL-D2 

vector. 
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“o caminho histórico de todas as ciências só leva 

 a seus pontos de partida efetivos  

depois de numerosos desvios e rodeios.  

Ao contrário de outros arquitetos,  

a ciência não apenas projeta castelos no ar  

como também constrói diversos andares habitáveis do edifício 

 antes de lançar os seus alicerces” (Karl Marx)
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1 - Introdução 

1.1 - Biologia e aspectos gerais do fungo Paracoccidioides brasiliensis 

O fungo Paracoccidioides brasiliensis foi inicialmente descrito por Adolf Lutz em 

1908, é um fungo dimorfico e patogênico ao homem. O fungo P. brasiliensis pertence ao 

reino Fungi; filo Ascomycota; subdivisão Euascomycotina; classe Plectomyceto; subclasse 

Euascomycetidae; ordem Onygenales; família Onygenaceae; sub-família Onygenaceae 

Anamórficos; gênero Paracoccidioides, espécie única Paracoccidioides brasiliensis (San 

Blas et al., 2002). 

O fungo termodimórfico P. brasiliensis é um patógeno humano agente etiológico da 

Paracoccidioidomicose (PCM). Uma micose sistêmica, principalmente, em países da América 

Latina (Restrepo e Tobon, 2005). A maioria dos casos é registrada no Brasil seguido por 

Colômbia e Venezuela (Coutinho et al., 2002).  O fungo P. brasiliensis é encontrado como 

levedura nos tecidos infectados ou quando cultivados in vitro a 37 ºC e sob a forma miceliana 

(infectiva) em condições saprobióticas no meio ambiente ou quando cultivado em 

temperaturas inferiores a 28 ºC (Baglagli et al., 2006).  

O nicho ecológico de P. brasiliensis ainda não está completamente esclarecido, 

entretanto algumas hipóteses são descritas. Presume-se que o fungo P. brasiliensis ocorra 

normalmente em ambientes úmidos, próximos a rios, onde possa ser protegido por 

representantes de espécies aquáticas heterotérmicas como moluscos, anfíbios, peixes e 

artrópodes. Estes organismos estariam fornecendo ao parasita nutrientes, umidade, 

competição biológica limitada e temperatura apropriada para a sobrevivência do micélio no 

meio ambiente (Conti-Diaz, 2007).  

Apesar do considerado volume de estudos realizados sobre P. brasiliensis, a 

organização cromossômica, tamanho do genoma e composição genética deste patógeno ainda 

não é bem conhecida. Estima-se que o fungo possua de 4 a 5 cromossomos, com o tamanho 
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do genoma de 30 Mb e entre 7.500 e 9.000 genes (Cano et al., 1998; Feitosa et al., 2003; 

Reinoso et al., 2005). 

A interconversão das formas micelianas em leveduriformes faz parte do ciclo 

biológico do fungo, sendo, portanto, condição para o estabelecimento da infecção. O fungo P. 

brasiliensis, assim como outros fungos patogênicos tais como Blastomyces dermatidis, 

Histoplasma capsulatum e Coccidioides immitis, Sporothrix schenkii e Penecillium marnefii 

apresentam habilidade de transitar entre a forma miceliana e leveduriforme, o que parece ser 

um importante mecanismo de virulência para patogenicidade de fungos dimórficos 

(Kurokawa et al., 1998; Klein e Tebbets, 2007). 

A temperatura é um dos estímulos mais notórios no dimorfismo de fungos, porém 

fatores nutricionais também podem interferir neste processo. A adição de soro fetal de bezerro 

em meio de cultura complexo e quimicamente definido permitiu preservar a expressão 

fenotípica de leveduras de P. brasiliensis a 25 ºC (Villar et al., 1988). Fatores hormonais 

também têm sido relacionados ao dimorfismo de P. brasiliensis. Pesquisas sobre a ação de 

esteróides neste fungo mostram que o hormônio 17--Estradiol inibe a transição da forma 

miceliana para leveduriforme, tanto in vitro de maneira dose-dependente (Restrepo et al., 

1985) como in vivo (Sano et al., 1999). A alta incidência de PCM em adultos masculinos 

sugere que fatores hormonais possam desempenhar papel na patogênese da doença (Sano et 

al., 1999). Aristizabal et al., (2002) observaram, in vivo, a participação do hormônio feminino 

na resistência de fêmeas de rato ao desenvolvimento inicial da PCM. 

Acredita-se que a transição de micélio para levedura seja um importante fator de 

virulência e essencial para o estabelecimento da infecção. A infecção ocorre pelas vias aéreas 

superiores através da inalação de conídios, considerados a forma infectante do fungo. Nos 

alvéolos pulmonares ocorre a conversão dos conídios em leveduras, dando origem ao foco 
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infeccioso inicial, de onde o fungo pode disseminar-se para diferentes órgãos e tecidos (San 

Blas et al., 2002, Nemecek et al., 2006).  

A conversão morfogenética está relacionada com mudanças na composição da parede 

celular do fungo. Na forma miceliana há o predomínio da -1,3 glicana, enquanto que, na 

forma de levedura, o principal polissacarídeo é -1,3 glicana. Quitina é encontrada em ambas 

as formas do fungo (San-Blas et al., 1987, Kurokawa et al., 1998), sendo em maior teor em 

leveduras quando comparados com micélio.  Estudos realizados a partir do isolamento de P. 

brasiliensis sugerem que a -1,3 glicana protege o fungo contra o ataque de enzimas 

digestivas de leucócitos e macrófagos no tecido infectado (Kurokawa et al., 1998). Foi 

sugerido que fagócitos humanos poderiam produzir -1,3-glicanase com a capacidade de 

digerir somente -1,3 glicana, presente na parede celular dos fungos da forma miceliana. 

Entretanto, a transformação do fungo para a forma leveduriforme logo no início da infecção, 

devido ao maior teor de -1,3 glicana, protegeria o patógeno contra a ação das enzimas 

fagocitárias, possibilitando a instalação do fungo no hospedeiro (San-Blas e San-Blas, 1982). 

Os genes relacionados com a biossíntese dos componentes da parece celular de P. 

brasiliensis tais como -1,3 glicana sintase (ags), quitina sintase (chs), manosiltransferases, 

glucosamina 6-fosfato acetil transferase (gna) são considerados potenciais fatores de 

virulência bem como potenciais alvos antifúngicos (Felipe et al., 2005; Tavares et al., 2005). 

Alguns genes de P. brasiliensis, já caracterizados, apresentam expressão diferencial 

durante a transição dimórfica do fungo. Os genes codificantes para as proteínas de choque 

térmico HSP70 (Silva et al., 1999), HSP60 (Salem-Izacc et al., 2001; Cunha et al., 2002), a 

proteína homóloga a flavodoxina Pb Y20 (Daher et al., 2005), a chaperona ClpB (Jesuino et 

al., 2003), manosiltransferase (Costa et al., 2002), catalase peroximal (Moreira et al., 2004), 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (Barbosa et al., 2004), HSP30 e alfa-trealose-fosfato 

sintase (Borges et al., 2010) e Tiorredoxina 1 (Domingos, 2006) são mais expressos na forma 
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leveduriforme, quando comparados a forma miceliana, sugerindo que essas proteínas seriam 

importantes fatores na composição de estratégias para morfogênese e sobrevida de P. 

brasiliensis nas condições térmicas do hospedeiro.  

 

1.1.2 – Paracoccidioidomicose  

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose humana sistêmica granulomatosa, 

enfermidade de alta prevalência e morbidade que acomete parcelas da população com menor 

capacidade de acesso a serviços de saúde, em áreas limitadas somente a alguns países da 

América Latina (Restrepo et al., 2001). O fungo P. brasiliensis infecta o hospedeiro humano 

usualmente através das vias respiratórias, por inalação de propágulos do micélio e 

artroconídeos (Bagagli et al., 2006). 

A doença afeta principalmente trabalhadores do sexo masculino, apresentando uma 

taxa global de 13 homens para cada mulher doente (Brummer et al., 1993). A moléstia 

acomete preferencialmente trabalhadores que estão em contato com o solo, como os 

agricultores, entre 30 a 60 anos de idade (Svidzinski et al., 1999; Villar et al., 2000). 

O progresso da patologia e a diversidade das formas clínicas dependem dos fatores 

imunológicos do hospedeiro (Franco, 1987) e dos diferentes níveis de virulência dos diversos 

tipos de isolados do fungo (Panunto-Castelo et al., 2003, San-Blas e Niño-Vega, 2001). A 

maioria dos indivíduos infectados desenvolve apenas a infecção assintomática, a qual acomete 

principalmente indivíduos sadios que vivem em áreas endêmicas. Em alguns indivíduos, a 

infecção pode progredir originando a doença com manifestações clínicas do tipo aguda (tipo 

juvenil) ou crônica (tipo adulto).  

A PCM é caracterizada por ser uma doença de padrão granulomatoso. A resposta 

imune celular e a formação de lesões granulomatosas fornecem uma resposta protetora 

máxima do hospedeiro (migração, diferenciação e ativação de macrófagos) contra patógenos 
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intracelulares (Rumbley e Phillips, 1999). P. brasiliensis pode se apresentar como patógeno 

intracelular facultativo, capaz de sobreviver e se multiplicar no interior de macrófagos 

murinos e humanos não ativados e células epiteliais (Brummer et al., 1989; Moscardi-Bacchi 

et al., 1994). 

 

1.2 – Espécies reativas de oxigênio e defesas antioxidantes em fungos 

Sies (1993) define “estresse oxidativo” como um desequilíbrio na célula ou no 

organismo entre os oxidantes e os antioxidantes em favor dos oxidantes. O estresse oxidativo 

causa danos em diferentes macromoléculas celulares, e tem sido relacionado a uma série de 

doenças humanas (Halliwell e Gutteridge, 2007).  

Os fungos, bem como outros organismos, dependem de mecanismos de defesa 

antioxidante para proteção contra danos oxidativos (Giles et al., 2006). Um pré-requisito para 

o sucesso do fungo patogênico humano é a sua capacidade de defesa contra espécies reativas 

de oxigênio (EROS) induzidas por células do hospedeiro no curso de uma infecção. 

Espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e as de cloro são geradas através das ações 

de defesa dos fagócitos a fim de proteger os mamíferos de microrganismos invasores. Este 

complexo de resposta imune inata é um importante mecanismo de defesa do hospedeiro. 

Deficiência em enzimas dos fagócitos do hospedeiro envolve a geração de EROS e resulta no 

aumento da susceptibilidade de infecções fungicas ou bacterianas (Aratani et al., 2000, 

Aratani et al., 2002). 

A sobrevivência de fungos patogênicos no hospedeiro humano depende da resposta do 

sistema imune do hospedeiro e da adaptação do fungo ao novo ambiente (Campos et al., 

2005). Patógenos, incluindo o fungo termodimórfico P. brasiliensis, têm a capacidade de 

sobreviver ou adaptar a esse ataque oxidativo e contornar a inata resposta imune. A 
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capacidade de um microrganismo de sobreviver e proliferar em um ambiente hostil requer 

muitas defesas, incluindo a indução de enzimas antioxidantes (Pedrajas et al., 2000).  

Estes mecanismos antioxidantes têm-se mostrado importantes não só para a resistência 

a EROS, nitrogênio e as espécies de cloro, mas também para a sobrevivência no hospedeiro 

(Brenot et al., 2004, Missall et al., 2004, de Jesus-Berrios et al., 2003). Estas enzimas 

antioxidantes além de serem importantes para a virulência de fungos patogênicos podem 

também servir como excelentes alvos para a terapia antifúngica. 

EROS tais como o ânion superóxido (O2
¯), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical 

hidroxil (HO˙) são geradas nas células como os maiores subprodutos da respiração e por 

diversas reações químicas, radiações ionizantes ou altas pressões de oxigênio (Halliwell e 

Gutteridge, 2007).  

As EROS se constituem em uma variedade de moléculas derivadas do oxigênio 

molecular e enquanto radicais livres são espécies com um ou mais elétrons desemparelhados 

(Halliwell e Gutteridge, 2007). As EROS são extremamente reativas e causam danos aos 

componentes celulares, incluindo DNA, proteínas, lipídeos, podendo levar à morte celular 

(Halliwell e Gutteridge, 1999). Os organismos desenvolveram vários mecanismos de defesa 

antioxidante para manter e proteger as células destes danos oxidativos (Figura 1).  
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A estrutura e a função das proteínas podem ser alteradas pelas EROS produzidas pelo 

metabolismo celular ou por agentes oxidantes externos. Embora catalases, superóxido 

dismutases e peroxidases contribuam para a manutenção de níveis não-tóxicos de EROS, 

alterações nas cadeias laterais de aminoácidos podem ocorrer. Em particular, a modificação 

oxidativa de grupos sulfidrílicos em proteínas pode ser um processo de duas facetas: pode 

levar ao comprometimento da função da proteína, ou, dependendo do estado redox dos 

resíduos de cisteína, pode ativar vias específicas envolvidas na regulação de funções 

celulares. Em células de leveduras, os sistemas tiorredoxina e glutarredoxina participam na 

regulação redox em diferentes compartimentos celulares (Herrero et al., 2008) 

Outros estudos mostram que EROS também estão associadas a algumas funções 

fisiológicas essenciais para um organismo vivo, como a regulação da proliferação celular e a 

geração de EROS por células fagocíticas promovendo a defesa do hospedeiro no combate às 

infecções (Finkel e Holbrook, 2000; Galaris e Evangelou, 2002). Estudos em P. brasiliensis 

mostram que a produção de Interferon-gamma (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-

α) por macrófagos induzem a síntese de óxido nítrico (ON). Este, por sua vez, inibe a 

transformação de conídios para a forma leveduriforme, causando a morte deste fungo 

(Gonzales et al., 2000). 

Outro papel fisiológico importante de EROS é o de mensageiro celular, regulando o 

metabolismo (Nemoto et al., 2000), o ciclo celular e a expressão de genes, bem como a 

participação destes nas vias de transdução de sinal (Allen e Tresini, 2000; Vivancos et al., 

2004). Desta forma, pode-se observar que os efeitos benéficos e deletérios de EROS exercem 

influências em diversos processos biológicos e na integridade celular. 

Os organismos aeróbicos têm desenvolvido sistema de defesa contra EROS por meio 

da síntese de enzimas antioxidantes, como catalases (Chagas et al., 2008), peroxidases e 

superóxido dismutase (SOD), citocromo c peroxidase e tiorredoxinas. Este sistema de defesa 
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contra EROS ocorre, ainda, por meio de proteínas que protegem as biomoléculas contra danos 

por outros mecanismos, como as proteínas de choque térmico e as moléculas não enzimáticas 

de baixo peso molecular que removem os radicais livres, a exemplo das moléculas lipofílicas, 

como retinol e α-tocoferol (vitamina E) (Evans e Halliwell, 2001), glutationa, bilurrubina, 

ácido úrico (antioxidante hidrofílico), flavonóides e carotenos incluindo vitamina A. A 

composição das defesas antioxidantes da célula varia de acordo com o tipo celular (Halliwell 

e Gutteridge, 1999).  

Vários genes descritos como responsáveis pela defesa antioxidante dos organismos 

foram identificados no transcriptoma de P. brasiliensis (Dantas et al., 2008). Dentre estes: 

catalase, superóxido dismutase, peroxirredoxina, citocromo-c-peroxidase, glutationa, 

tiorredoxina, tiorredoxina redutase e alguns fatores de transcrição relacionados com a resposta 

ao estresse oxidativo (Moreira et al., 2004; Campos et al., 2005; Felipe et al., 2003; 2005).  

Enzimas como as Tiorredoxinas (Trxs) e glutaredoxinas (GRXs) regulam o estado 

redox das proteínas e, portanto, surgem como importantes reguladores das funções celulares e 

vias de sinalização (Shelton et al., 2005, Fernandes e Holmgren, 2004). As glutarredoxinas 

(GRX) também são Trxs que contêm um sítio ativo dissulfeto redox e um sítio de ligação para 

GSH. As GRXs estão relacionadas com o sistema oxirredutase de dissulfetos de proteínas 

(Nordberg e Arnér, 2001). Marques et al. (2004) mostraram que as glutarredoxinas são 

altamente expressas na fase leveduriforme de P. brasiliensis, quando comparadas com a fase 

miceliana. 

P. brasiliensis é um parasita intracelular de humanos, e assim como todos parasitas 

intracelulares, ele tem que eliminar os metabólitos tóxicos endógenos e ao mesmo tempo 

resistir aos efeitos dos EROS produzidos pelo sistema de defesa do hospedeiro (Rappleye e 

Goldman, 2006). Pode-se inferir desta forma, que a presença da Trx e TrxR juntamente com 
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outras proteínas que respondem ao estresse oxidativo em P. brasiliensis contribua para a 

viabilidade deste patógeno no hospedeiro, favorecendo desta maneira a instalação da infecção.  

 

1.3 - Tiorredoxina 

No citoplasma das células as tiol-dissulfeto redutases são requeridas para a redução de 

proteínas que se tornam oxidadas como resultado de sua atividade enzimática. Em alguns 

compartimentos extracitoplasmáticos, outras tiol-dissulfeto são necessárias para catalisar o 

processo oposto: a formação de pontes dissulfeto em proteínas (Debarbieux e Beckwith, 

1998). Estas proteínas participam da manutenção da homeostase redox da célula em ambas as 

condições de estresse, oxidativo e redutor (Carmel–Harel e Storz, 2000). Uma das principais 

proteínas desta via de redução envolve a tiorredoxina (Trx).  

Trx foi primeiramente descrita em 1964 em Escherichia coli, como uma doadora de 

elétrons para a ribonucleotídeo redutase, uma enzima requerida para a síntese de DNA 

(Laurent et al., 1964). Membros da família Trx, posteriormente, foram encontrados em um 

grande número de espécies eucarióticas e procarióticas (Holmgren, 1985; Nakamura et al., 

1997; Follmann e Haberlein, 1995). O primeiro relato de uma Trx em mamíferos ocorreu em 

1967 por Moore (Moore, 1967), que descreveu e posteriormente purificou a proteína do 

hepatoma de Novikoff (Herrmann e Moore, 1973). Trx em humanos foi identificada por 

outros pesquisadores, sob outros nomes como, por exemplo, a interleucina-1 (IL-1), citocina 

produzida pelo vírus Epstein-Barr (EBV) – células linfoblastóides-B infectadas (Wakasugi et 

al. 1987).  

As Trxs atuam em diversas funções celulares como redutases no controle da 

homeostase redox (Holmgren, 1985), protegem proteínas contra danos oxidativos e inativação 

(Holmgren, 1985, Holmgren e Bjornstedt, 1995), atuam na regulação da morte celular 

programada (Ravi et al., 2005) e na via de nitrosilação (Benhar et al., 2008). A Trx é um 
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oxidante capaz de reduzir o peróxido de hidrogênio, de eliminar radicais livres e de proteger 

as células contra o estresse oxidativo (Trotter e Grant, 2002, Garrido e Grant, 2002) e outros 

tipos de estresses (Messens e Silver, 2006). Além de todas essas funções citadas, algumas 

Trxs atuam como fator de crescimento (Powis et al., 2000), promovem o dobramento de 

proteínas (Kern et al., 2003), modulam a resposta inflamatória (Nakamura et al., 2005) ou 

desempenham importantes funções no ciclo de vida de vírus e fagos (Holmgren, 1989). 

Os organismos desenvolveram um subconjunto especializado de TRXs que estão 

localizados em vários compartimentos celulares. Por exemplo, algumas TRXs são abundantes 

no citoplasma (Arner e Holmgren, 2000), enquanto outras são translocadas para o núcleo 

(Hirota et al., 1997, Hirota et al., 1999) ou mitocôndria (Pedrajas et al., 1999), associadas 

com a membrana celular (Martin e Dean, 1991) ou secretadas para o meio extracelular 

(Martin e Dean, 1991; Xu et al., 2008). 

As Trxs possuem uma sequência conservada (-Cys-X-X-Cys-) no seu sítio ativo e na 

maioria dessas enzimas, este sítio está localizado em um domínio comum denominado de 

domínio Trx-like (Pedrajas et al., 1999; Martin, 1995). Os resíduos de cisteína encontrados no 

sítio catalítico são os principais agentes responsáveis pela quebra de pontes dissulfeto nos 

substratos protéicos oxidados e por consequência são essenciais para a atividade das Trxs.  

A primeira análise da estrutura de uma proteína Trx foi descrita por Holmgren e 

colaboradores em 1975. Hoje, o cristal e a resolução das estruturas de muitas Trxs, oxidada e 

reduzida, são descritos (Collet e Messens, 2010). Essas proteínas compartilham uma 

arquiterura 3-D comum e é conhecida como motivo Trx, que consiste em 4 α-hélices e 5 

folhas-β (Eklund et al. 1991; Holmgren 1995; Martin 1995; Capitani et al. 2000) (Fig. 2).  

Quando a Trx está em seu estado reduzido, Trx -(SH)2, as duas cisteínas do sítio ativo 

formam um grupo ditiol que é capaz de catalizar a redução de pontes dissulfeto em várias 



 

Clonagem e

 

proteína

ação cat

 
Figura 2
cisteínas

Figura 3
redutase
 

 
A

cancero

são indi

plantas,

menos 2

 

e expressão do ge

as. No seu e

talítica da fl

2 – Estrutur
s do sítio ativ

3 - Trx, Trx
es (adaptado

A Trx tem 

osas apresen

icativos de 

 o sistema

20 isoforma

ene da tiorredoxin

estado oxid

flavoenzima

ra da tiorre
vo (C32 e C3

xR e NADP
o Collet e Me

sido estud

ntam níveis

risco de de

a tiorredoxin

as de Trxs (r

na 1 de Paracocc

dado (Trx -S

a tiorredoxin

edoxina de E
35) são indica

PH formam 
essens, 2010)

dada exaust

elevados d

esenvolvime

na é partic

revisto em G

cidioides brasilien

S2), a Trx p

na redutase 

E. coli por R
adas em ama

 

 
um sistema
). 

tivamente e

desta proteí

ento de cân

cularmente 

Gelhaye et a

 

nsis em Pichia pa

ode ser red

(TrxR) (Fig

RMN (Resso
arelo. (Adapt

a que opera 

em humano

ína e que n

cer (revisto

complexo, 

al., 2005). 

astoris  

uzida pelo N

g. 3) 

onância mag
tado de Kum

de modo ge

s pelo fato

íveis reduzi

o em Kontou

pois foram

 Lorena Car

 

NADPH at

 

gnética nuc
mar et al., 200

eral como d

o de que as

idos de Trx

u et al., 200

m encontrad

34 

rdoso Cintra 

través da 

lear). As 
04).  

 

dissulfeto 

s células 

x celular 

04). Nas 

dos pelo 



 

Clonagem e

 

1.3.1 - A

 A

encontra

1997; S

1994). 

proteína

membro

com tio

de E. co

contêm 

A

cisteína 

com mo

nitrosila

forma h

1996). 

Figura 
mitocon
(Haende

e expressão do ge

A super fam

A família 

ados no cit

Stewart et a

Também in

as dissulfet

os da subfa

orredoxina. 

oli, promov

domínios ti

Além das c

a nas posiçõ

odificações

ação e cont

homodímero

4 - Estrutu
ndrial. A Trx
eler, 2006) (A

ene da tiorredoxin

mília Tiorr

tiorredoxin

toplasma sã

al., 1998) e

nclui uma 

to isomeras

amília PDI-D

Algumas pr

vem a form

iorredoxina

cisteínas do

ões 62, 69 

 estruturais

tribuem par

os dissulfet

ura da prot
x1contem ma
Adaptado de 

 

na 1 de Paracocc

edoxina 

a inclui as

ão tiorredox

e glutarredo

série de p

e (PDI), co

D, que tam

roteínas de 

mação de po

a (Carvalho 

o sítio ativ

e 73 (Fig. 

s e pós-trad

a a regulaç

to ligados 

eína Trx1 e
ais três cisteí
Tonissen e T

cidioides brasilien

s tioltransfe

xinas 1 e 2 

oxinas 1, 2

proteínas eu

omo a PDI

mbém contêm

bactérias, c

onte dissulfe

et al., 2006

vo, a Trx 1

4). Estas c

ducionais, 

ção da funçã

através do 

e Trx2. A T
ínas adiciona
Trapani, 200

nsis em Pichia pa

erases cujos

(TrxA e T

, 3 (GrxA, 

ucarióticas 

I, ERp57, 

m domínio

como DsbA

eto em prot

6). 

1 também c

cisteínas são

incluindo g

ão Trx (Ha

resíduo da

Trx1 é cito
ais que estão
9). 

astoris  

s membros

TrxC) (Mira

GrxB, Grx

que perten

PDIp, P5, 

s evolutivam

A, DsbC, D

teínas perip

contém ma

o frequente

glutationilaç

endeler, 20

a cisteína-73

plasmática 
o relacionada

 Lorena Car

 

s melhor es

anda-Vizuet

xC) (Aslun

ncem à fam

Erp72, PD

amente relac

sbD, DsbG

plásmicas e 

ais três resí

emente relac

ção, oxidaç

006). Trx 1 

3 (Weichse

 

enquanto a
as com várias

35 

rdoso Cintra 

studados 

te et al., 

nd et al., 

mília de 

DIR e os 

cionados 

G e DsbE 

também 

íduos de 

cionadas 

ção e S-

também 

el et al., 

a Trx2 é 
s funções 



36 
 

Clonagem e expressão do gene da tiorredoxina 1 de Paracoccidioides brasiliensis em Pichia pastoris  

 Lorena Cardoso Cintra 

   

Embora as enzimas da superfamília tiorredoxina não tenham um nível elevado de 

similaridade em sua sequência elas compartilham um acentuado grau de semelhança 

estrutural, tendo todos em comum a sequência CXXC no sítio ativo. A cisteína do N-terminal 

deste motivo é desprotonado em pH fisiológico e exposta e é designada como cisteína 

nucleofílica. A outra cisteína normalmente é protonada. A natureza dos aminoácidos entre 

estas duas cisteínas varia muito entre as diferentes enzimas. Esta região é altamente 

conservada e está presente no final de uma α-hélice em todas as enzimas pertencentes à 

superfamília (Carvalho et al., 2006). 

 

1.3.2 - Tiorredoxina em mamíferos 

Camundongos C57BL/6 transgênicos (Trx1 Tg) contendo Trx humana super expressa 

sob o controle do promotor de  β-actina, são mais resistentes em vários tipos de estresse 

oxidativo. Camundongos Trx1 Tg foram mais resistentes à cardiotoxicidade induzida por 

adriamicina (Shioji et al., 2002), ao vírus da gripe (Nakamura et al., 2002), a bleomicina ou 

citocina inflamatória induzida por pneumonia intersticial (Hoshino et al., 2003) e ao enfisema 

induzido por cigarro (Sato et al., 2008). Camundongos transgênicos Trx1-Tg também se 

mostraram resistentes à isquemia renal (Kasuno et al., 2003), hepatite aguda ou crônica 

(Okuyama et al., 2003; Okuyama et al., 2005), doenças intestinais inflamatórias (Tamaki et 

al., 2006) e pancreatite aguda (Ohashi et al., 2006). Além disso, os camundongos 

transgênicos sobreviveram mais tempo do que os controles (Mitsui et al., 2002). 

Nos últimos anos, o sistema TRX tem sido cada vez mais ligado ao desenvolvimento e 

expressão de fenótipos de câncer. Níveis elevados de Trx e TrxR são encontrados em 

diferentes tipos de tumor comparados com os níveis observados em células saudáveis 

provenientes dos mesmos pacientes (Soderberg et al., 2000,  Shao et al., 2001). Os tumores 

super-expressam tanto Trx quanto TrxR. Tais tumores têm uma elevada capacidade de 
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proliferação, uma taxa baixa de apoptose e um elevado potencial metastático. Estes dados 

implicam o envolvimento do sistema TRX nos processos de oncogênese e tumorigênese, 

confirmando seu potencial como um alvo para a terapia anticâncer em uma ampla variedade 

de tumores humanos (Powis e Kirkpatrick, 2007). O aumento dos níveis de TRX também é 

associado com a resistência a drogas quimioterápicas incluindo a cisplatina (Yamada et al., 

1996) e o docetaxel (Kim et al., 2005) e são responsáveis pelos baixos níveis de EROs nas 

células humanas (Ungerstedt et al., 2005).  

Apesar de não apresentar peptídeo sinal de secreção, a Trx1 pode ser encontrada em 

níveis elevados no plasma em resposta ao estresse oxidativo extracelular, o que a torna um 

bom marcador de estresse oxidativo (Nakamura et al., 2006). Além disso, a Trx1 apresenta 

efeito antiinflamatório no meio extracelular o que a torna boa candidata como agente 

terapêutico contra a inflamação aguda (Nakamura et al., 2008). Pantenaude e colaboradores 

(2005) observaram que camundongos que super expressavam o gene codificante para Trx-1 

apresentavam maior tempo de vida e eram relativamente resistentes aos danos no cérebro 

mediados por isquemia.  

 

1.3.3 - Tiorredoxina em bactérias 

 Tiorredoxina 1 (Ec-Trx1) e Tiorredoxina 2 (Ec-Trx2) são duas redutases presentes no 

citoplasma de E. coli. Ec-Trx1, que contém 108 aminoácidos, tem sido o grande paradigma da 

superfamília das Trxs. A Ec-Trx1 é necessária para o crescimento de vários bacteriófagos 

incluindo T7, M13 e F1 (Russel, 1991). Para esta função, Ec-Trx1 se liga a uma DNA 

polimerase codificada pelo genoma viral e aumenta a sua processabilidade pela remodelação 

da proteína para favorecer a interação com o DNA e outras proteínas de replicação (Ghosh et 

al., 2008, Hamdan et al., 2005).  
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Em 1974, Chamberlim e colaboradores isolaram uma cepa mutante com eliminação 

completa da Ec-Trx1, entretanto observou-se a existência de outras proteínas citoplasmáticas 

capazes de reduzir a ribonucleotídeo redutase. A partir de então, as buscas por outras 

moléculas doadoras de hidrogênio se intensificaram, levando à descoberta de várias 

glutarredoxinas e de uma segunda tiorredoxina, Ec-Trx2 (Miranda-Vizuete et al., 1997).  

A Ec-Trx1 é uma oxidase que promove a formação da ligação dissulfeto (Debarbieux 

e Beckwith, 1998). Da mesma forma, tanto a Ec-Trx1 quanto a Ec-Trx2 promovem a 

formação da ligação dissulfeto em um citoplasma mais oxidado em cepas mutantes para TrxR 

(Bessette et al., 1999; Stewart et al., 1998). 

Embora os dois genes codificantes para Trxs não sejam essenciais para a viabilidade 

de E. coli (Ritz et al., 2000), a Trx 1 é necessária para a viabilidade de uma série de outras 

bactérias, por exemplo, Sphaeroides rhodobacter (Pasternak et al. 1997), Bacillus subtilis 

(Scharf et al. 1998), Anacystis nidulans (Muller e Buchanan, 1989) Synechocystis sp. PCC 

6803 (Navarro e Florêncio, 1996). 

As Trxs também são capazes de interagir com um grande número de proteínas, 

apresentando propriedade de chaperona (Caldas et al., 2007). Em E. coli as Trxs se associam 

com Hsp90 e GroES, ambas relacionadas com enovelamento e degradação de proteínas 

(Kumar et al., 2004). Sugerindo assim, que as Trxs interagem favoravelmente com as 

proteínas.  

A análise do proteoma de E. coli resultou na identificação de várias proteínas 

tiorredoxina-alvo (Kumar et al., 2004). Um total de 80 proteínas foi encontrado associadas a 

Trx1, implicando a participação da tiorredoxina em pelo menos 26 processos celulares 

distintos que incluem a divisão celular, regulação da transcrição, transdução de energia, o 

dobramento de proteínas e degradação, e várias vias biossintéticas. 
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Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio são geradas por células de mamíferos e 

células de plantas como uma estratégia de defesa contra infecções bacterianas. Portanto, as 

tiorredoxinas não são importantes apenas para a resposta ao estresse oxidativo em bactérias 

não patogênicas, mas também podem influenciar a sobrevivência de patógenos em células do 

hospedeiro. Mycobacterium leprae abriga uma gene híbrido de tiorredoxina-tiorredoxina 

redutase que aumenta a sobrevivência intracelular do Mycobacterium smegmatis (Wieles et 

al., 1997).  

As Trxs desempenham importantes funções celulares em todos os organismos vivos. 

Em bactérias, os genes codificantes para Trx são frequentemente regulados por fatores 

externos e de certa forma esta proteína interfere na expressão de muitos outros genes 

importantes (Zeller e Klug, 2006; Messens e Collet, 2006). 

 

1.3.4 - Tiorredoxina em fungos  

 Estudos genômicos têm mostrado que as Trxs de levedura têm funções similares nos 

outros organismos. As leveduras apresentam dois genes que codificam Tiorredoxinas 

citoplasmáticas (Trx1 e Trx2) que são importantes durante condições normais de crescimento 

(Gan, 1991; Muller, 1991). A supressão de ambos Trx1 e Trx2 em Saccharomyces cerevisiae 

afeta o ciclo celular, resultando em uma fase S prolongada e um intervalo G1 reduzido e são 

auxotróficos para aminoácidos sulfurados (Muller, 1991).  

 Na levedura S. cerevisiae, existem duas Trxs citosólicas (Sc-Trx1, Sc-Trx2) e uma 

mitocondrial (Sc-Trx3) (Herrero et al., 2008). Mutantes para Sc-Trx3 são hipersensíveis ao 

hidroperóxido. A Sc-Trx3 parece funcionar como um antioxidante contra EROs geradas nas 

mitocôndrias (Pedrajas et al., 1999). Em S. cerevisiae as tiorredoxinas (Trx1 e Trx2) e a TrxR 

também são requeridas para proteção contra estresse redutivo induzido por ditiotreitol (DTT) 

(Trotter e Grant, 2002).  
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O fungo patogênico Cryptococcus neoformans codifica duas tiorredoxinas (Trx1 e 

Trx2) que são transcricionalmente induzidas em resposta ao estresse oxidativo e nitrosativo, 

além de serem importantes fatores de virulência (Missall et al., 2004, Missall e Lodge, 2005).   

Demasi et al. (2006) demonstraram que a tiorredoxina peroxidase I é extremamente 

importante na proteção de leveduras com disfunção mitocondrial devido a sua capacidade de 

atuar tanto como antioxidante, chaperona e moduladora da expressão gênica. 

Estudos relacionados ao estresse oxidativo em S. cerevisiae foram realizados neste 

mesmo organismo por Le Moan e colaboradores (2006), onde em um estudo proteômico de 

oxidação dos grupos tióis mostraram a importância do sistema Trx frente ao estresse 

oxidativo gerado por H2O2. Os autores observaram que, na presença de H2O2, as células 

desprovidas do sistema Trx funcional, apresentavam um aumento das enzimas relacionadas 

com o metabolismo de H2O2. Este resultado demonstra a alta eficiência do sistema Trx na 

redução do H2O2 nesta levedura.  

A proteína Trx foi também observada em Schizosaccharomyces pombe, tendo sido seu 

gene isolado e caracterizado, correspondendo à primeira descrição deste gene neste organismo 

(Cho et al., 2001). Em 2002, outro gene codificante para uma putativa Trx mitocondrial 

(Trx2) foi clonado e sequenciado neste mesmo fungo (Lee et al., 2002). 

Linhagens de S. cerevisiae usadas para fabricação de vinhos, adaptadas para a 

fermentação anaeróbica, sofrem estresse oxidativo quando são cultivadas em condições 

aeróbicas para propagação de biomassa no processo industrial. Gómez-Pastor e colaboradores 

(2010) demonstraram que a super expressão de trx2 nessas linhagens as torna mais resistentes 

ao estresse oxidativo, ou seja, apresentam uma defesa redox reforçada e aumentaram os níveis 

de biomassa produzida. 
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Da Silva Dantas e colaboradores (2010) mostraram que a Trx1 em C. albicans, além 

da sua atividade antioxidante, apresenta um papel importante na coordenação da resposta as 

EROs por múltiplas vias de sinalização e auxiliam na sobrevivência do fungo no hospedeiro. 

Em trabalho apresentado pelo nosso grupo, por Domingos (2006), foi realizada a 

caracterização de um cDNA de 811 pb, designado como Pbtrx1, que codifica para uma 

proteína, PbTRX1, de 116 resíduos de aminoácidos com massa molecular predita de ~12 kDa 

e pI de 5,2. PbTRX1 apresentou um motivo de sítio ativo conservado (WCGPC) entre as 

Trxs. A análise filogenética da PbTRX1 e Trxs de outros organismos localizou a PbTRX1 no 

clado de fungos. Foi também realizada a predição da estrutura secundária da PbTRX1, que 

apresentou um padrão característico formado por cadeias-β que estão envolvidas por α-

hélices. Foi realizada a expressão heteróloga em E. coli e a expressão e purificação parcial da 

proteína recombinante foi obtida. Foi demonstrado que a rPbTRX1 apresenta atividade 

redutora de insulina e que os níveis de transcritos de Pbtrx1 foram maiores nas células 

leveduriformes tratadas com H2O2 do que nas células não tratadas e a partir destes resultados, 

é possível creditar uma importante participação da PbTRX1 contra EROs, assim como 

descrito para outros organismos.  

É possível que PbTRX1 aumente a sobrevivência de P. brasiliensis no hospedeiro, 

protegendo o fungo contra espécies reativas de oxigênio e, desta maneira, permitindo o 

progresso da infecção. 

 

1.4 - Sistema de expressão heteróloga em Pichia pastoris 

Nas últimas décadas, algumas espécies de leveduras têm sido utilizadas como sistemas 

alternativos de expressão por apresentarem vantagens sobre S. cerevisiae. Dentre esses novos 

sistemas, destaca-se a Pichia pastoris, uma levedura metilotrófica, ou seja, que é capaz de 
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crescer em meio de cultura contendo metanol como única fonte de carbono (Torres e Moraes, 

2000). 

A levedura metilotrófica P. pastoris tem sido amplamente descrita como um sistema 

adequado de expressão de proteínas heterólogas devido algumas propriedades favoráveis 

como: altos níveis de expressão sob o controle do promotor AOX1 que permite a transcrição 

dos produtos gênicos a ele fusionados sob regulação de metanol e integração do cassete de 

expressão no genoma da levedura de forma estável (Cereghino e Cregg, 2000). Este sistema 

de expressão heteróloga pode ser utilizado tanto em pesquisas básicas, quanto em produção 

em escala industrial (Cereghino et al., 2002). 

Por se tratar de um microrganismo eucarioto este modelo de expressão faz com que 

proteínas que necessitem de modificações pós-traducionais possam ser expressas conservando 

sua estrutura o mais próximo possível da proteína nativa, possibilitando a utilização destas 

proteínas recombinantes como antígenos vacinais e outros produtos de utilização na área 

farmacêutica (Macauley et al., 2005). Tais modificações podem ser, por exemplo, formação 

de pontes dissulfeto, dobramento correto da proteína recombinante, processamento do 

peptídeo sinal e adição de lipídeos e glicosilação (O- e/ou N- ligadas) (Cereghino e Cregg, 

2000; Daly e Hearn, 2005). 

Ao contrário de outras leveduras utilizadas para expressão de genes heterólogos como 

S. cerevisiae, a P. pastoris não realiza hiperglicosilação da proteína secretada, não 

interferindo, portanto nos processos de enovelamento e dobramento finais da proteína madura 

(Cregg et al., 1989). Devido a esses fatores citados acima, P. pastoris tornou-se uma 

hospedeira de uso popular, e vários genes foram clonados e expressos utilizando este 

microrganismo (Zhang et al., 2009). Baseado em pesquisas no banco de dados PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), a utilização de P. pastoris como meio para 
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expressão de proteínas heterólogas aumentou de 4% a 17% do total de 1995-2009 (Sørensen, 

2010).  

Nas leveduras metilotróficas, o metanol é inicialmente oxidado nos peroxissomas pela 

ação das enzimas álcool oxidase (AO), catalase e dihidroxiacetona sintase. Durante o 

crescimento de P. pastoris em metanol, a enzima AO constitui a proteína mais abundante da 

célula chegando a representar 30% das proteínas celulares totais (Couderc e Baratti, 1980).  

A expressão da AO é induzida na presença de metanol e reprimida na presença de 

glicose ou glicerol. A enzima AO é codificada por dois genes distintos: AOX1 (95% da 

atividade de AO) e AOX2 (15% da atividade de AO) (Cregg et al., 1999). Em células expostas 

ao metanol como única fonte de carbono, o início da transcrição a partir do promotor de 

AOX1 é altamente eficiente e comparável aos promotores dos genes expressos da via 

glicolítica. O promotor de AOX1 é controlado pela fonte de carbono adicionada ao meio de 

cultura, a indução da expressão de proteínas heterólogas em P. pastoris é facilmente obtida 

em todas as escalas, desde frascos até grandes fermentadores (Cregg et al., 2007). 

As leveduras metilotróficas apresentam uma via específica para a utilização do 

metanol como única fonte de carbono e energia (Fig. 5). As reações iniciais ocorrem no 

peroxissoma, seguidas por subseqüentes etapas metabólicas no citoplasma. Os peroxissomas 

tem função indispensável durante o crescimento, uma vez que abrigam três enzimas chaves 

para o metabolismo do metanol (AO, a catalase e a dihidroxiacetona sintase). O metanol entra 

no peroxissoma e é oxidado por oxidases específicas para gerar formaldeído e peróxido de 

hidrogênio o qual é decomposto em água e oxigênio molecular por uma catalase. O 

formaldeído produzido é direcionado tanto para a via catabólica, onde é utilizado como 

energia, quanto para a via anabólica, para a geração de biomassa. A reação inicial chave dessa 

última via é catalisada pela dihidroxiacetona sintase, liberando dihidroxiacetona e 

gliceraldeído 3-fostato. Estes compostos com três carbonos são posteriormente assimilados 
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integração pode ocorrer através da inserção do gene ou substituição [Fig. 6 (A-C)].  A 

integração pela inserção do gene pode resultar em vários eventos de integração de múltiplas 

cópias a uma taxa de 1-10% dos transformantes (Clare et al., 1991). As transformações onde 

ocorre a substituição do gene alvo geralmente resultam em transformantes de cópia única que 

são geralmente geneticamente mais estáveis (Romanos et al., 1992; Clare et al., 1991).  

A substituição de genes é alcançada pela digestão do vetor de expressão de tal forma 

que o terminal 5’ e o 3’do vetor correspondam às regiões AOX1 5’ e 3’ do locus 

cromossômico do AOX1. A transformação, portanto, resulta na retirada sítio específico do 

gene AOX1 (Fig. 6 C). Este evento ocorre com uma frequência de 5-25 % dos transformantes 

(Sreekrishna et al., 1997; Romanos, 1995) 

O primeiro passo quando se objetiva expressar a proteína é considerar se a expressão 

será intracelular ou secreção extracelular.  P. pastoris tem sido usada tanto para a obtenção de 

proteínas recombinantes intracelulares quanto para secretadas (Tabela 1). Essa escolha 

depende da proteína a ser expressa. Se a proteína alvo não é secretada no seu sistema nativo, 

por exemplo, então induzir a proteína a passar através do sistema secretor pode resultar na 

alteração desta por glicosilação ou a falta de outras modificações pós-transducionais que 

podem ser essenciais.  

Muitas proteínas já foram produzidas com sucesso em P. pastoris utilizando sistema 

de expressão intracelular, como por exemplo, as proteínas associadas à membrana como o 

antígeno de superfície da hepatite B (Vassileva et al., 2001). A purificação de proteínas 

expressa intracelularmente, no entanto, pode ser mais difícil do que para as proteínas 

secretadas (Rees et al., 1999). 
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comumente usado é o fator-α de S. cerevisiae (Daly e Hearn, 2005). A seqüência sinal 

consiste de 19 aminoácidos (pré) seguidos por 66 resíduos (pró) contendo sítios de 

glicosilação N-ligados e um sítio de processamento da endopeptidase Kex2. Este sinal é 

responsável pelo transporte da pró-proteína (sem o pré-peptídio) pelo RE e sua subseqüente 

clivagem. A pró-proteína é transportada pelo Golgi onde o pró-sinal é clivado pela Kex2 

liberando a proteína madura (Daly e Hearn, 2005).  

Como P. pastoris, normalmente secreta poucas proteínas endógenas, a purificação da 

proteína recombinante a partir do sobrenadante de cultura é uma tarefa relativamente simples. 

Um das grandes desvantagens do sistema de expressão em P. pastoris é a proteólise de 

peptídeos secretados. Entretanto, algumas soluções para esse problema têm sido relatadas, por 

exemplo, a utilização de linhagens deficientes em proteases (Romanos, 1995). 

A linhagem de P. pastoris utilizada neste trabalho é a SMD1168 que é defeituosa para 

a enzima vacúolo peptidase A (pep4). Esta enzima é responsável pela ativação da 

carboxipeptidase Y e protease B1 e, portanto, a SMD1168 também é deficiente nestas 

proteases (White et al., 1994). Linhagens como KM71, GS115 e SMD1168 são defeituosas 

para o gene histidina desidrogenase (HIS4). A sua utilização permite que os transformantes 

sejam selecionados com base em sua capacidade de crescer em meio de cultura sem histidina.  
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"A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento: 

são aqueles que sabem pouco, e não aqueles que sabem muito,  

que tão positivamente afirmam que esse ou aquele problema 

jamais será resolvido pela ciência." 

Darwim
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2 - Justificativa   

Em trabalho realizado anteriormente pelo grupo, cDNA codificante para Trx1 do 

fungo  P. brasiliensis (número de acesso AY376435) foi isolado da biblioteca de cDNA e 

caracterizado. Este cDNA foi clonado em vetor de expressão pGEX 4T-3 e transformado em 

E. coli. A proteína recombinante foi produzida e purificada, entretanto em quantidades 

reduzidas, o que limitou bastante a realização de outras análises.  

Por experiência adquirida em trabalhos anteriores, realizados pelo grupo de pesquisa, e 

como já descrito por outros pesquisadores a levedura P. pastoris representa um excelente 

modelo de expressão heteróloga a ser empregado quando se deseja produzir maiores 

quantidades de proteína recombinante. A expressão heteróloga da Trx 1 utilizando este 

sistema é muito importante, pois maiores quantidades de proteínas recombinantes podem ser 

obtidas, possibilitando a realização de novos estudos e abordagens sobre a PbTRX1. 

  Visando a produção da Trx1 e dando continuidade ao trabalho realizado, foi proposto 

a expressão do cDNA da Trx1 de P. brasiliensis na levedura metilotrófica P. pastoris 

objetivando níveis maiores de  produção do que os alcançados quando produzida em E. coli.  
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“É um engano capital teorizar antes de ter dados, inconscientemente 

começa-se a deformar os fatos para se adaptarem às teorias, 
em lugar de adaptar as teorias aos fatos.” 

Sherlok Holmes, em Um escandalo em Boêmia, por Arthur Conan Doyle
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3 - Objetivos 

3.1 – Objetivo Geral: 

Este trabalho teve como objetivo geral clonar o cDNA codificante para a proteína 

Tiorredoxina 1 (Trx 1) de P. brasiliensis e expressá-lo em P. pastoris, visando a obtenção da 

proteína em maior quantidade para sua a posterior caracterização bioquímica e aplicação em 

processos biotecnológicos. 

 

3.2 – Objetivos Específicos: 

3.2.1 - Clonar o cDNA da Trx1 nos vetores de expressão pHIL-D2 e pPIC9, visando a 

construção de vetores para expressão intracelular e extracelular da Trx1. 

3.2.2 - Transformar a levedura P. pastoris com os vetores de expressão pHIL-D2/Trx1 

e pPIC9/Trx1. 

3.2.3 - Analisar a integração do cassete de expressão nas células de P. pastoris. 

3.2.4 – Selecionar, por ensaios de micro-fermentação em placa Deep Well, 

transformantes de P. pastoris capazes de produzir a Trx1. 

3.2.5 – Selecionar, por meio de fermentação em frasco de cultura, os transformantes 

de P. pastoris produtores de tiorredoxina 1. 
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No meio do caminho tinha um método... 

Tinha um método no meio do caminho... 

(Parafraseando Carlos Drummond em “no meio do caminho”)
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4 - Material 

4.1 - Microrganismos 

4.1.2 - Bactérias 

As linhagens bacterianas utilizadas para manipulação de DNA foram DH5-α e 

XL1Blue (Tabela 2). Tanto as células selvagens quanto as transformadas foram cultivadas 

em meio LB (ver seção de meios de cultura) estocadas a -80 ºC em glicerol 25% estéril. 

Tabela 2 - Linhagen de E. coli utilizada e seu respectivo genótipo. 

Linhagem Genótipo Referência do fornecedor 

DH5-α endA1 recA1 hsdR17 supE44 gyrA96 thi-1 

relA1 ΔlacU169 (φ80lacZΔM15) Tetr 

Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 

(Sambrook e 

Russel , 2001) 

XL1Blue supE44 hsdR17 recA1 endA1 gyrA46 

thirelA1 lac-F’[proAB + laclq LacZ 

ΔM15Tn10 (tetr)] 

Stratagene, La Jolla, 

CA 

  

 4.1.3 - Levedura 

A linhagem da levedura P. pastoris utilizada neste trabalho foi a SMD1168 

(Invitrogen) (Tabela 3), deficiente na produção de histidina, pelo fato do gene his4 (codifica a 

enzima histidinol desidrogenase: uma das enzimas da via biossintética de histidina) apresentar 

uma mutação que inativa a enzima HIS4 e uma mutação para o gene que codifica para 

proteinase A (PEP 4) permitindo a seleção do vetor de expressão contendo o gene his4 após a 

transformação, sendo protease deficiente. Estoques das culturas selvagem e transformadas 

foram acondicionados a -80 ºC em meio MD contendo 25% de glicerol estéril. 

 

 



 

Clonagem e

 

Tabela 

Linh

SMD

 

4.2 - Ve

4.2.1 - p

U

possui u

plasmíd

termoes

amplific

recombi

Figura 7
pGEM®

(Ampr) c
o fragme
SP6 flan
 

e expressão do ge

3 - Linhag

hagem 

D 1168 Δ

etores 

pGEM®-T 

Utilizado n

uma timina 

deo e melho

stáveis com

cado (Fig. 

inantes é fe

7. Represent
®- T (Fonte: 
como marca 
ento amino t

nqueando a re

ene da tiorredoxin

gem de P. pa

G

Δpep4::URA

hi

as clonagen

ligada a cad

ora a eficiên

mo a Taq, 

7) (Prome

eita pela aus

tação esquem
Promega). E
de seleção, o

terminal da e
egião de clon

na 1 de Paracocc

astoris utili

enótipo 

A3 Δkex1: :

is4 ura3 

ns de fragm

da uma das 

ncia de liga

adicionam 

ega Biotech

ência da ati

mática do m
Esse vetor po
origem de re

enzima β- lac
nagem. 

cidioides brasilien

izada e seu

F

:SUC2 H

mentos de D

 extremidad

ação de pro

uma aden

h®, númer

ividade β-la

mapa físico d
ossui 3,0 kb 
eplicação do 
ctamase, sítio

nsis em Pichia pa

u respectivo

Fenótipo 

His-, Mut+ 

DNA amplif

des 3’, o qu

odutos de PC

nina nas ex

o de catál

actamase na

do vetor par
e apresenta o
fago F1 (ori
o múltiplo d

astoris  

o genótipo. 

Referênci

(Cereghino

ficados por 

ue impede a 

CR, pois al

xtremidades

ogo: A136

a presença d

ra clonagem
o gene de res
), parte do ge
e clonagem 

 Lorena Car

 

 

ia do fornec

o e Cregg, 2

PCR. O pl

recirculariz

lgumas poli

s 3’ do fr

60). A sele

de X-gal e IP

 

m de produto
sistência a am
ene lacZ que
e os promoto

53 

rdoso Cintra 

cedor 

2000)

lasmídeo 

zação do 

imerases 

agmento 

eção dos 

PTG. 

o de PCR 
mpicilina 
e codifica 
ores T7 e 



 

Clonagem e

 

4.2.2 - p

P

replicaç

de expre

5’ AOX

 

Figura 8
pastoris.
bactéria,
terminad
 

4.2.3 - p

P

gene AO

fator α 

de resis

pastoris

auxotró

AOX1 e

e expressão do ge

pHIL-D2 

Possui 8209

ção de E. co

essão e o ge

X1 e 3’ AOX

8 - Represe
. Esse vetor p
, origem de r
dor AOX1 (F

pPIC9 

Possui 8,0 k

OX1 (TT), 

de S. cerev

stência a am

s em HIS4 o

fica para l

e 3’ AOX1 (F

ene da tiorredoxin

9 nucleotíde

oli, a região

ene HIS4  in

X1 (Fig. 8). 

ntação esqu
possui 8,2 kb
replicação em
onte: Invitro

kb, o promo

a sequência

isae flanqu

mpicilina fu

ou AOX1, n

eveduras (H

Fig. 9). 

 

na 1 de Paracocc

eos, apresen

o promotora

nativo (His-

uemática do
b, possui o g
m bactéria (p

ogen). 

otor AOX1 r

a codificado

eando o síti

ncionais em

numa região

HIS4) e se

cidioides brasilien

nta o gene d

a e terminad

-) e sequênc

o mapa físico
ene de resist
pBR322), m

regulável po

ora do pept

io de policl

m E. coli, o

o de múltip

equência pa

nsis em Pichia pa

de resistênci

dora do gen

cia para ane

o do vetor p
tência a ampi
arca de seleç

or metanol, 

tídeo sinal (

lonagem, a 

os sítios par

plos sítios d

ara anelame

astoris  

ia a ampicil

e AOX1 fla

elamento do

pHIL-D2 pa
icilina como 
ção auxotróf

o terminado

(sinal de se

origem de r

ra integraçã

de clonagem

ento dos ol

 Lorena Car

 

lina, uma or

anqueando o

os oligonucl

 

ara expressã
o marca de se
fica HIS4, pr

or de transc

ecreção) do 

replicação e

ão no genom

m, marca de

ligonucleot

54 

rdoso Cintra 

rigem de 

o cassete 

leotídeos 

ão em P. 
eleção em 
romotor e 

crição do 

gene do 

e o gene 

ma de P. 

e seleção 

ídeos 5’ 



 

Clonagem e

 

Figura 
pastoris.
bactéria,
terminad
 
 
4. 3 – E
 

 E

Enzim

Xho I

EcoR 

Not I

Bgl II

Sac I

 

 E

 R

 T

 P

 

e expressão do ge

9 - Represe
. Esse vetor p
, origem de r
dor AOX1 (F

Enzimas  

Endonuclea

ma Sítio 

I 

I 

I 

I 

I 

C^T

G^A

G C^

A^G

G  A

Enzima T4 

RNAse A (

Taq DNA p

Proteinase K

ene da tiorredoxin

entação esq
possui 8,0 kb
replicação em
Fonte: Invitro

ases de restr

de clivagem

T C G A  G 

A A T T  C 

^G G C GC

G A T C  T 

A G C T^C 

DNA ligase

QIAGEN) 

polimerase (

K (Ferment

 

na 1 de Paracocc

uemática do
b, possui o g
m bactéria (p
ogen). 

rição 

m Tamp

 

Red

Orang

Orang

Orang

Blue

e (GIBCO®

(PHT e Invi

as). 

cidioides brasilien

o mapa físi
ene de resist
pBR322), ma

ão Tem

d 

ge 

ge 

ge 

e 

®) 

itrogen) 

nsis em Pichia pa

ico do vetor
tência a ampi
arca de seleç

mperatura de

37 ºC

37 ºC

37 ºC

37 ºC

37 ºC

astoris  

 

r pPIC9 pa
icilina como 
ção auxotrófi

e incubação

C 

C 

C 

C 

C 

 Lorena Car

 

ara expressã
o marca de se
fica HIS4, pr

o Proce

Ferm

Ferm

Ferm

Ferm

Ferm

55 

rdoso Cintra 

ão em P. 
eleção em 
romotor e 

edência 

mentas 

mentas 

mentas 

mentas 

mentas 



56 
 

Clonagem e expressão do gene da tiorredoxina 1 de Paracoccidioides brasiliensis em Pichia pastoris  

 Lorena Cardoso Cintra 

   

4.4 - Marcadores 

4.4.1 - Marcadores de DNA 

 DNA do Fago λ digerido com EcoR I e Hind III. 

 GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, 100-3000 bp (Fermentas, 

número de catálogo: SM1153). 

 KiloBase™ DNA Marker (GE Healthcare, número de catálogo: 27-4004-01). 

4.4.2 - Marcadores de Proteína 

 BenchMark™ Protein Ladder (Invitrogen, número de catálogo: 10747-012). 

 LMW Calibration Kit For SDS Electrophoresis (AmershamTM, número de catálogo: 

17-0446-01). 

 

4.5 - Kits de Uso Específico em Biologia Molecular 

 Eluição do DNA do gel de agarose: Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega Corporation©, número de catálogo: A9381). 

 Extração de DNA plasmidial: Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega Corporation©, número de catálogo: A1330), QIAprep Spin Miniprep Kit 

(QIAGEN, número de catálogo: 27106) e QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (QIAGEN, 

número de catálogo: 12963). 

 Defosforilação de DNA: Calf Intestinal alkaline phosphatase (CIAP) (Promega 

Corporation©, número de catálogo: M1821).  

  

4.6 - Oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos foram sintetizados pela Invitrogen e foram diluídos para 5 

pmoles/μl (concentração de trabalho). A tabela 4 relaciona os oligonucleotídeos utilizados no 

trabalho. 
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Tabela 4 - Oligonucleotídeos utilizados. 

Oligonucleotídeo Sequência Sítio de 

restrição 

TRX.fwd1 5’-CACG^AATTCCTACGACGCATGCTTC-3’ EcoR I 

TRX.rev1 5’-CACG^AATTCCAATGGTTGTCCAC-3’ EcoR I 

TRX.fwd2 5’-CCTC^TCGAGGGCACAATGGTTGTCC-3’ Xho I 

5’ AOX1 5’-GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3’  - 

3’ AOX1 5’-GCAAATGGCATTCTGACATCC-3’ - 

 A sequência de ancoramento dos oligonucleotídeos está representada em negrito. A sequência 

sublinhada representa os sítios de restrição adicionados. 

 

4.7 - Ferramentas de Bioinformática 

 Busca de sequências: GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

 Alinhamento: Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) (Altschul et al., 1990). 

 Alinhamento: Sequencher 4.1.4 (Genecodes, Inc, Ann Arbor, Michigan USA) DNA 

sequence assembly software. 

 Desenho dos oligonucleotídeos: Gene Runner V 3.05 (Spruyt and Buquicchio, 1994) 

(http://www.generunner.net/). 

 Análises de restrição: NEBcutter V2.0 (http://tools.neb.com/NEBcutter2/) (Vincze et 

al., 2003). 

 Análises de estrutura de proteínas: ExPAsY (http://ca.expasy.org/) (Gasteiger et al., 

2003). 

 

4.8 - Meios de Cultura e soluções 

Os meios de cultura e soluções utilizados para cultivo de microrganismos foram 

esterilizados em autoclave a 120ºC por 20 minutos.  
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4.8.1 - Meios para Cultivo de Bactérias 

Meio Luria-Bertani - LB 

Peptona de caseína  1,0% (p/v) 

Extrato de levedura    0,5% (p/v) 

NaCl      1,0% (p/v) 

O pH foi ajustado para 7,2. 

 

Meio LB ágar - LA 

Foi adicionado ágar bacteriológico 1,2% (pv) ao meio LB. 

 

Meio SOB  

Bacto-Triptona   20,0 g/L  

Extrato de Levedura   5,0 g/L  

NaCl   0,6 g/L  

KCl      0,5 g/L  

pH ajustado para 7,2.  

 

Meio SOC  

SOB   100 mL  

Glicose     20,0 mM  

MgCl2      5,0 mM  

MgSO4     5,0 mM  

As soluções de glicose, MgCl2 e MgSO4 foram esterilizadas por filtração em membrana 

milipore 0,22 μm. 
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Solução Estoque de Ampicilina 

Ampicilina     10 mg 

Água destilada (q.s.p)   100 mL 

 

4.8.2 - Meios para Cultivo da Levedura P. pastoris e Soluções Estoque 

Meio YPD (Yeast Extract Peptone Dextrose) 

Extrato de Levedura 1,0% (p/v) 

Peptona de caseína     2,0% (p/v) 

Glicose      2,0% (p/v) 

A glicose foi autoclavada separadamente por 20 min a 0,5 atm.  

   

Meio YPD-Ágar 

Meio YPD acrescido de ágar bacteriológico a 1,2% (p/v). 

 

Meio MD (Minimal Dextrose Medium) 

YNB  (Yeast Nitrogen Base Without Amino acids) (Difco) 1,34% (p/v) 

Dextrose         1% (p/v) 

Biotina         4x10-5 (v/v) 

 

Meio BMM (Buffered Minimal Methanol) 

YNB       1,34% (p/v) 

Metanol      1% (v/v) 

Fosfato de potássio     100 mM (v/v) 

Biotina       4x10-5 (v/v) 
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Meio BMG (Buffered Minimal Glycerol) 

YNB       1,34% (p/v) 

Glicerol      1% (p/v) 

Fosfato de potássio     100 mM (v/v) 

Biotina      4x10-5 (v/v) 

 

Meio de crescimento - Meio BMGY-U (Buffered Glycerol Complex Medium) 

Uréia       1,34% (v/v) 

Extrato de levedura     1% (p/v) 

Peptona      2% (p/v) 

Fosfato de potássio pH 6,0    100 mM 

Biotina      4x10-5 (v/v) 

Ampicilina      50 μg/mL 

Glicerol      1 %  

 

Meio de indução - Meio BMMY-U (Buffered Methanol Complex Medium) 

Uréia       1,34% (v/v) 

Extrato de levedura     1% (p/v) 

Peptona      2% (p/v) 

Fosfato de potássio pH 5,0    100 mM 

Biotina      4x10-5 (v/v) 

Casaminoácidos 2% 

Ampicilina      50 μg/mL  

Metanol      1 %  
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Para preparo dos meios BMGY-U e BMMY-U, uma solução contendo extrato de 

levedura, peptona e uréia foi autoclavada separadamente por 20 minutos e depois foram 

adicionados os demais reagentes previamente esterilizados por filtração (Biotina, Metanol, 

Ampicilina) ou por autoclavagem (casaminoácidos, glicerol e Tampão Fosfato de Potássio), 

adicionando água estéril para completar o volume. 

 

YNB (Yeast Nitrogen Base) - Solução estoque de 10X 

YNB* (Yeast Nitrogen Base Without Amino acids) (Difco)  3,4% (p/v)  

Sulfato de amônio (NH4SO4)      10% (p/v)  

Esterelizada por filtração em membrana microbiológica com poros de 0,22 μm (MilliporeTM) 

e estocada a 4°C. *(s/ aminoácidos e s/ sulfato de amônio).  

 

Tampão Fosfato de Potássio 1 M, pH 6,0  

K
2
HPO

4    
132 mM  

KH
2
PO

4    
686 mM  

Esterilizada em autoclave por 20 minutos e estocada a temperatura ambiente. 

 

Biotina - Solução estoque 500X  

Biotina    0,02% (p/v)  

Esterelizada por filtração em membrana microbiológica com poros de 0,22 μm (MilliporeTM) e 

estocada a 4°C. 

 

Glicerol – Solução estoque  

Glicerol    50% (v/v) 
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4.9 - Transformação da Levedura P. pastoris por Eletroporação 

Sorbitol 1 M 

Sorbitol    18,21 g 

Água destilada (q.s.p)  100 mL 

 

4.10 - Lise Celular de Levedura 

Tampão Breaking 

Fosfato de sódio pH 7.4  50 mM 

PMSF     1 mM 

EDTA     1 mM 

Glicerol    5 % 

 

4.11 - Extração de DNA Plasmidial 

Solução I 

Tris-HCl pH 8,0   25 mM 

EDTA     10 mM 

Glicose    50 mM 

 

Solução II (Preparada no momento do uso) 

NaOH     0,2 M 

SDS     1,0% (p/v) 

 

Solução III - (pH 4,8-5,0) 

Acetato de Sódio   3,0 M 

Ácido acético    2,0 M 
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Solução RNAse A 

RNAse A    10 mg/mL 

 

Tampão TE 

Tris-HCl pH 7,5   10 mM 

EDTA     1,0 mM 

 

4.12 - Soluções para eletroforese em gel de agarose 

Solução de brometo de etídeo 1% (p/v) 

Brometo de etídeo   1,0 g 

Água destilada   100 mL 

 

Tampão de corrida para eletroforese em gel de agarose - TEB (10X) 

Triz base    0,89 M 

Ácido bórico    0,89 M 

EDTA     0,08 M 

 

Tampão de amostra para DNA (10X) 

TEB (20X)    50% (v/v) 

Glicerol    30% (v/v) 

Azul de bromofenol   0,25% (p/v) 

Xilenocianol    0,25% (p/v) 
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4.13 - Soluções para os ensaios imunológicos (Western e Dot blotting) 

Tampão de fosfatase alcalina (APB)  

Tris-HCl pH 9,5   100 mM  

NaCl     100 mM  

MgCl2                 50 mM 

 

Bloqueio – Western e Dot blotting  

Leite em pó desnatado Molico 5% (p/v) dissolvido em PBST 1X. 

 

Solução reveladora para Western e Dot blotting  

Para revelação foram utilizados os reagentes NBT (Nitro Blue Tetrazole) e o BCIP (5-

Bromo-4-Cloro-indolil fosfato) (Promega). Para preparar 5 mL da solução reveladora 

adicionavam-se 33 μL do estoque de NBT e 66 μL do estoque de BCIP em 5 mL de APB, 

nesta ordem para se evitar a precipitação dos reagentes. 

 

Membrana de nitrocelulose 

 Hybond-C Extra Amersham Bioscience
® 

(Número de catálogo: RPN303E). 

 

4.14 - Anticorpos 

Nome Produzido em Titulação Origem Num. Cat. 

Anti-IgG 
Coelho (AP)* 

Cabra 1:2000 Sigma® A3687 

Anti-TRX Coelho 1:1000 Sigma® T0803 

*AP, conjugado a Fosfatase Alcalina 
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4.15 - Soluções para análise de proteínas em gel de Poliacrilamida Desnaturante (SDS-

PAGE) 

Ácido tricloroacético (TCA) 

Um volume de 1 mL de água destilada foi adicionado a 50 g de ácido tricloroacético. Após 

todo o ácido ser dissolvido, adicionou-se água destilada suficiente para um volume final de 50 

mL e a solução obtida foi estocada a 4ºC. 

 

Persulfato de amônio (P.A.) 10% (P/V)  

P.A.     1 g  

Água destilada (q.s.p.)  10 mL 

 

Dodecil sulfato de sódio (SDS) - 20% 

SDS     20,0 g 

Água destilada   100 mL 

 

Tampão de amostra para proteína (2x) 

Tris-HCl 1 M pH 6,8   200 mM 

SDS     4,0% (p/v) 

β-Mercaptoetanol   4,0% (v/v) 

Glicerol    20,0% (v/v) 

Azul de bromofenol   0,1% (p/v) 

Acrilamida: Bis-acrilamida (39:1) 

Acrilamida    39% (p/v) 

Bis-acrilamida   1% (p/v) 

A solução foi filtrada em papel de filtro e estocada ao abrigo da luz a 4ºC. 
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Tris-HCl 1 M - pH 8,8 

Trizma Base    18,2 g 

Àgua destilada   100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 

 

Tris-HCl 1,5 M - pH 6,8 

Trizma Base    12,1 g 

Água destilada (q.s.p)  100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 

 

Tampão de corrida – Tris-glicina 5X (estoque) 

Trizma Base    15,1 g 

Glicina    72,0 g 

SDS     5,0 g 

Água destilada (q.s.p) 1 L 

Preparo dos géis 

Reagentes Gel concentrador 

4% 

Gel de separação 

15% 

Gel de separação 

5% 

Acrilamida: Bis-acrilamida 

(39:1) 

0,6 mL 2,9 mL 0,97 mL 

Tris-HCl 2 M pH 8,8 - 1,5 mL 1,5 mL 

Tris-HCl 1 M pH 6,8 0,51 mL - - 

Água deslitada 4,2 mL 2,8 mL 4,8 mL 

SDS 20% 120 μl 195 μl 195 μl 

Persulfato de Amônio 10% 60 μl 30 μl 30 μl 

TEMED 9 μl 6 μl 6 μl 

 Para separação dos géis de gradiente de separação, as soluções 15% e 5% devem ser 

preparadas separadamente e misturadas no momento do uso. 
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4.16 - Revelação das Proteínas por Coloração do Gel com Nitrato de Prata 

Solução de Fixação 

Metanol (99,8%)    500 mL 

Ácido acético Glacial (99,7%)  120 mL 

Formaldeído (36,5 a 38,0%)   1 mL 

Água destilada (q.s.p)   1000 mL 

 

Solução de Lavagem 

Etanol (99,8%)    500 mL 

Água destilada (q.s.p)   1000 mL 

 

Solução de Tratamento 

Tiossulfato de Sódio    20 mg 

Água destilada (q.s.p)   100 mL 

 

Solução de Equilíbrio 

Nitrato de Prata    0,2 g 

Formaldeído (36,5 a 38,0%)   75 μL 

 

Solução de revelação 

A solução estoque de carbonato de sódio foi preparada dissolvendo-se o carbonato em água 

destilada para a concentração final de 6%. A solução reveladora foi preparada misturando-se 

98 mL da solução estoque de carbonato de sódio com 2 mL da solução de tratamento e 

adicionado 0,05% de formaldeído a 37%. 
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Solução de parada 

Metanol (99,9%)    500 mL 

Ácido Acético Glacial (99,7%)  120 mL 

Água destilada (q.s.p)                      1000 mL 

 

4.17 - Revelação das proteínas por coloração do gel com Azul de Comassie 

Solução corante 

Comassie blue R-250   0,2% (p/v) 

Etanol     40% (v/v) 

Ácido Acético Glacial  10% (v/v) 

Água destilada (q.s.p.)           1000 mL 

 

Solução descorante para gel corado com Comassie Blue 

Metanol (99,8%)    30 mL 

Ácido Acético Glacial (99,7%)   7 mL 

Água destilada (q.s.p)   100 mL 

 

4.18 - Outras soluções de uso rotineiro 

Azida Sódica – Solução estoque 100X  

Azida sódica    5% (p/v)  

Esta solução era utilizada na conservação dos tampões PBS e PBST e nas soluções 

estoque dos anticorpos em concentração final de 0,05%. 
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Tampão PBS (Phosphate-Buffered Saline) 10X, pH 7,4  

NaCl     1,37 M  

KCl     27 mM  

Na2HPO4    100 mM  

KH2PO4    20 mM 

 

Tampão PBST 1X, pH 7,4  

NaCl     0,137 M  

KCl     0,0027 M  

Na2HPO4    0,01 M  

KH2PO4    0,002 mM  

Tween 20    0,5% (v/v) 
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5 – Métodos 

5.1 - Cultivo e manutenção de microrganismos 

As bactérias foram cultivadas a temperatura de 37 ºC em meio LB. A linhagem SMD 

1168 da levedura P. pastoris foi cultivada em meio YPD ágar a 30 ºC por 3 dias e estocada a 

4 ºC. A cada 90 dias foi realizado um novo repique. 

 

5.2 - Digestão de DNA com endonucleases  

As digestões de DNA com enzimas de restrição foram realizadas em sistemas de 10 a 

100 μL, durante 1 a 16 h (estipulados de acordo com a quantidade de DNA a ser digerido). Os 

tampões e as temperaturas de reação foram utilizadas de acordo com as indicações dos 

fabricantes, utilizando-se cerca 10 a 20 U de enzima para cada micrograma de DNA a ser 

digerido. 

 

5.3 - Eletroforese de ácidos nucléicos em gel de agarose 

A eletroforese em gel de agarose foi utilizada para análise e avaliação da qualidade, 

quantificação do DNA e análise de fragmentos de DNA (De-Sousa, 2003). A agarose foi 

preparada em concentrações de 0,8 a 1,0% (p/v) em tampão de corrida TEB 0,5X e contendo 

0,5 μg/mL de brometo de etídeo. As amostras eram aplicadas no gel e submetidas à 

eletroforese, como descrito por Sambrook e Russel (2001). Para visualização e 

fotodocumentação do DNA utilizou-se a incidência de luz ultravioleta em transiluminador, 

Eagle Eye II (Stratagene, La Jolla, CA, EUA). 

 

5.4 - Reações de defosforilação 

Para prevenir a religação de vetores linearizados contendo extremidades coesivas, foi 

utilizada a enzima CIAP (Calf intestinal alkaline phosphatase) (fonte: Promega) para catalisar 
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a hidrólise de grupos 5’- fosfato terminais. A reação foi realizada seguindo as instruções do 

fabricante. 

 

5.5 - Ligação de fragmentos de DNA (Vetor-Inserto) 

 Os sistemas de ligação foram feitos de modo que a razão molar entre o vetor e o 

inserto ficasse entre 1:3 e 1:5. A enzima T4 DNA ligase foi utilizada com os tampões de 

reação fornecidos pelos fabricantes. Os sistemas foram incubados a 4 ºC durante a noite e, 

então, utilizados para a transformação de bactérias. 

 

5.6 - Preparação de células bacterianas competentes para choque térmico (CaCl2) 

 O preparo de células de E. coli competentes para choque térmico foi realizado como 

descrito por Cohen (1972) com modificações. As células de E. coli da linhagem desejada 

foram crescidas em 5 mL de meio LB e incubadas a 37 ºC durante a noite e sob agitação a 

250 rpm. Em seguida, 1 mL do pré-inóculo foi adicionado a 30 mL de meio LB e essa cultura 

foi incubada a 37 ºC sob agitação (250 rpm) até atingir uma D.O.600 de 0,2 a 0,3. As células 

foram coletadas por centrifugação a 3.000 x g por 10 minutos a 4 ºC e ressuspendidas em 10 

mL de CaCl2 100 mM estéril gelado. Em seguida as células foram submetidas a uma nova 

centrifugação nas mesmas condições. Finalmente, as células foram aliquotadas em tubos 

eppendorf  (50 a 100 μL por tubo) e estocadas a -80 ºC. 

 

5.7 - Transformação de E. coli por choque térmico 

Uma alíquota de célula competente previamente preparada foi utilizada para cada sistema de 

ligação. As células foram retiradas do freezer -80 ºC e mantidas no gelo até o uso. Em 

seguida, foram adicionados 5 μL do sistema de ligação às células, e as mesmas foram 

novamente incubadas no gelo por 30 min. Após este período, as células foram submetidas a 
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um choque térmico a 42 ºC por 50 s e, o sistema foi incubado no gelo por 2 min. 

Posteriormente, foram adicionados 800 μL de meio SOC ao sistema e incubado por 1 hora a 

37 ºC sob agitação a 150 rpm. Em seguida as células foram centrifugadas por 10 min a 3500 

rpm e ressuspensas no volume desejado em placas contendo LB ágar com ampicilina (100 

μg/mL), e X-gal e IPTG quando necessário. As placas foram incubadas a 37 ºC durante a 

noite. 

 

5.8 – Preparação de DNA plasmidial em média escala por lise alcalina (adaptado de 

Sambrook e Russel, 2001) 

Uma colônia da linhagem bacteriana de interesse foi inoculada em 5 mL de meio LB 

contendo ampicilina (100 μg/mL). Esse pré-inóculo foi incubado por aproximadamente 16 h a 

37 ºC sob agitação de 200 rpm. Após este período 300 μL da pré-cultura foi inoculada em 30 

mL de meio LB contendo ampicilina (100 μg/mL), nas mesmas condições de crescimento do 

pré-inóculo. A cultura bacteriana foi submetida a centrifugação a 12.000 g por 10 min. As 

células foram ressuspensas por agitação em 2 mL de solução I e incubadas em gelo por 5 min.  

A suspensão foi homogeneizada gentilmente por inversão do tubo com 4 mL de 

Solução II, e posteriormente foram adicionados 3 mL de Solução III, homogeneizada 

novamente por inversão. O lisado foi submetido a centrifugação a 10.000 g por 5 min e o 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo ao qual se adicionou 7,5 mL de isopropanol, 

seguindo-se uma homogeneização e posterior centrifugação a 10.000 g durante 10 min à 

temperatura ambiente. O precipitado foi ressuspenso em 2 mL de tampão TE, e seguidamente 

foi adicionado 1,1 mL de acetato de amônio 7,5 M e homogeneizado vigorosamente.  

Essa suspensão foi submetida a centrifugação a 10.000 g por 15 min, e o sobrenadante 

transferido para outro tubo, ao qual foi adicionado 7,5 mL de etanol 100% e homogeneizado 

por inversão. Essa solução foi centrifugada a 10.000 g por 5 min e o precipitado lavado com 5 
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mL de etanol 70%. Repetiu-se a centrifugação anterior para remover o álcool e após secagem 

à temperatura ambiente o sedimento foi ressuspenso em 500 μL de TE contendo 5 μL de 

RNAse 10 mg/mL. 

 

5.9 - Precipitação de DNA 

 Ao DNA plasmidial extraído foi adicionado 0,5 volume de acetato de amônio 7,5 mM, 

2,5 volumes de etanol 100 % gelado e 1 μL de glicogênio, procedendo-se a incubação a -20 

ºC durante a noite. No dia seguinte as amostras foram submetidas à centrifugação a 12000 g, 

por 40 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e, em seguida, adicionou-se 1 mL de 

etanol 70 % gelado. Foi feita nova centrifugação a 4000 g¸ por 5 minutos, sendo o 

sobrenadante novamente descartado. O precipitado foi seco, ressuspendido em 10 μL água 

MilliQ contendo RNAse e estocado no freezer a -20 ºC. 

 

5.10 - Purificação de fragmentos de DNA em gel de agarose 

 Após digestão dos plasmídios dos produtos de PCR com as enzimas de restrição 

apropriadas, os fragmentos de DNA contendo as sequências de interesse eram aplicados em 

gel de agarose e submetidos a eletroforese. Os fragmentos de DNA eram recortados do gel de 

agarose e purificados utilizando-se o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega), conforme as especificações do fabricante. 

 

5.11 - Purificação e clonagem dos produtos de PCR  

 A purificação foi realizada com o kit (Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System) 

(Promega). A quantificação do produto de PCR foi realizada em gel de agarose 0,8% por 

comparação da intensidade de bandas com DNA de concentração conhecida. Para realizar a 

clonagem dos fragmentos de PCR com o vetor de clonagem pGEM-T (Fig. 7) foi utilizada a 
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razão molar inserto/vetor de 3:1. As transformações foram realizadas utilizando células de E. 

coli da linhagem XL1 blue. 

  pGEM-T é um vetor de clonagem que possui um gene de resistência a ampicilina e o 

gene codificador da β-galactosidase (lac z) (Fig. 7). O sítio de clonagem encontra-se dentro 

do gene lac z¸ possuindo em suas extremidades os promotores SP6 e T7. A ligação do inserto 

no sítio de clonagem, interrompe o gene lac z, logo, células bacterianas transformadas com 

esta construção não produzem a enzima β-galactosidase e são identificadas em meio seletivo 

(contendo: ampicilina, IPTG e X-GAL) por apresentarem coloração branca. 

 Foram selecionadas colônias transformantes brancas para a minipreparação plasmidial 

e posteriormente foi realizada digestão para verificação da presença do inserto. O inserto pode 

então ser purificado do gel de agarose 0,8% com auxílio do kit Wizard® SV Gel and PCR 

Clean-Up System (Promega). 

 

5.12 - Desenho dos oligonucleotídeos 

 Os oligonucleotídeos utilizados para a amplificação do cDNA de interesse foram 

desenhados com base na sequência do cDNA da TRX1 de P. brasiliensis, depositada no 

banco de dados, GenBank, do National Center for Biotechnology Information (NCBI), código 

de acesso: AY376435. Foram adicionados aos oligonucleotídeos, sequencias referentes aos 

sítios de restrição necessários para a clonagem do cDNA aos vetores. Os oligonucleotídeos 

foram desenhados utilizando o programa GeneRunner 3.01.  

  

5.13 - Reação em cadeia da polimerase (PCR)  

As amplificações realizadas pela técnica de polimerização em cadeia foram feitas 

utilizando-se como molde 10 ng DNA plasmidial (pGEX-TRX1) purificado, 0,2 mM de 

dNTPs, tampão da Taq DNA polimerase, 1,5 a 3 mM de cloreto de magnésio, 1 U de Taq 
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DNA polimerase (Invitrogen), 10 a 30 ρmol de oligonucleotídeos iniciadores 5' e 3’, em um 

volume final de reação de 25 μL. As reações foram realizadas nas seguintes condições: 

desnaturação inicial (94°C – 3 min), 35 ciclos de desnaturação (94°C –1:30 min), anelamento 

(55 ºC – 1:30 min), extensão (72°C – 1:30 min) e extensão final (72°C – 10 min). As reações 

de PCR com Taq DNA polimerase (Invitrogen) foram realizadas de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

 

5.14 - PCR de colônia  

 As colônias a serem utilizadas foram retiradas da placa seletiva com o auxílio de 

ponteiras de micropipetas esterilizadas e estas foram encostadas em placa seletiva apropriada 

(placa réplica) e, em seguida, usadas como molde para a PCR através da adição de parte da 

colônia pela micropipeta na solução da reação. A placa foi incubada na temperatura 

apropriada e a solução de PCR foi levada ao termociclador. 

As amplificações foram realizadas sob as mesmas condições da PCR de DNA 

purificado, exceto desnaturação inicial que procedeu-se a 94 ºC por 10 minutos. 

 

5.15 - Sequenciamento de DNA e análise das sequências de nucleotídeos 

As amostras foram enviadas para Macrogen Inc. (http://dna.macrogen.com/eng/) 

(Shipping Address: Macrogen Inc. - 908 World Meridian Center. 60-24 Gasan-dong; 

Geumchun-gu Seoul, Korea 153-023) juntamente com os oligonucleotídeos desenhados com 

base na sequência da Trx1. As sequências obtidas foram analisadas com auxílio do programa 

Sequencher 4.1.4 (Gene Codes Corporation). A seqüência consenso foi submetida a 

comparação com aquelas depositadas no GenBank utilizando-se o BLAST (basic local 

alignment tool) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) e alinhadas. 
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5.16 - Preparo de células competentes de P. pastoris 

As células de P. pastoris foram inoculadas em 10 mL de meio YPD em erlenmeyer de 

125 mL de capacidade e incubada a 30 ºC por 24 h sob agitação de 200 rpm. Após este 

período, 50 μL do pré-inóculo foi adicionado a 200 mL de meio YPD em erlenmeyer de 1 L e 

incubado sob as mesmas condições do pré-inóculo até atingir a DO600 entre 1,3 a 1,5. 

Posteriormente, as células foram coletadas por centrifugação a 1.500 g por 5 min a 4 ºC e 

ressuspensas em 250 mL de água destilada estéril gelada. Seguidamente foram submetidas à 

centrifugação nas mesmas condições anteriores e ressuspensas em 125 mL de água destilada 

estéril gelada. As células foram centrifugadas e ressuspensas em 10 mL de sorbitol 1 M 

gelado, posteriormente foram centrifugadas e ressuspensas em 1 mL de sorbitol 1 M gelado 

para um volume final de aproximadamente 1,5 mL. As células competentes foram utilizadas 

imediatamente na transformação, pois apesar das células poderem ser congeladas, sua 

eficiência diminui significativamente. 

 

5.17 - Transformação de células de P. pastoris por eletroporação 

As células de P. pastoris foram transformadas por eletroporação, conforme descrito 

por Scorer e colaboradores (1994) com modificações, utilizando o aparelho GenePulser (Bio-

Rad). Para a transformação, 80 μL de células competentes foram homogeneizadas com 10 μg 

de DNA plasmidial (previamente linearizado) em 10 μL de Tampão TE. A mistura foi 

transferida para uma cubeta de 0,2 cm gelada e incubada em gelo por 5 min. As células foram 

submetidas à eletroporação de acordo com os seguintes parâmetros: 1,5 kV, 25 μF e 400 Ω. 

Imediatamente após o choque, foi adicionado 1 mL de sorbitol 1 M gelado, e o conteúdo da 

cubeta foi transferido para um tubo de microcentrífuga estéril. Um volume de 200-600 μL foi 

semeado em placas de Petri contendo meio MD sem histidina para seleção dos transformantes 
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com o vetor contendo a marca auxotrófica HIS4 e o crescimento das colônias ocorreu a 30ºC 

por 3 a 4 dias. 

 

5.18 - PCR de colônia de levedura (adaptado Akada et al., 2000) 

5.18.1 - Extração do DNA da levedura 

 Um procedimento simples para o isolamento de DNA de leveduras para uso como 

molde para PCR foi realizado pelo tratamento prévio com SDS, sendo suficiente para a 

extração de DNA cromossômico de células de levedura. Colônias de leveduras transformadas 

foram ressuspensas em um volume de 30 μL de SDS 0,2 % e submetidas a agitação intensa 

por aproximadamente 20 s. Para melhor eficiência da extração foi necessário trabalhar com 

células frescas. As células que permaneceram por muito tempo na geladeira não apresentaram 

boa extração por este método. Em seguida, a mistura foi incubada por 4 min a 90 ºC e 

submetida à centrifugação por 1 min a 3000 g. Posteriormente o sobrenadante foi transferido 

para um novo tubo e estocado a -20 ºC. 

5.18.2 - Reação de PCR 

A PCR foi realizada em um termociclador (Applied Biosystems – 2400), utilizando a 

enzima Taq DNA polimerase e tampão recomendado pelos fornecedores. Os 

oligonucleotídeos utilizados estão listados na Tabela 4. A reação foi feita para um volume 

final de 50 μl, incluindo, 5 μl do DNA genômico extraído, 5 μl do tampão da enzima, 1,5 μl 

de MgCl2, 1 μl da mistura de 10 mM dNTPs (dCTP, dGTP, dATP, dCTP), 0,75 μl de cada 

oligonucleotídeo a 10 μm e 1 U da enzima taq DNA polimerase (Invitrogen) e 0,25 μl de 

Triton X-100 25%  para um concentração final de 0,05%.  Foi realizada uma curva para 

determinação da melhor concentração de Triton X-100 e SDS na reação. A adição de Triton 

X-100 permitiu a amplificação em concentrações elevadas de SDS.  
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As amplificações foram realizadas nas seguintes condições: desnaturação inicial (94 

ºC – 2 min), desnaturação (94 ºC – 1 min), anelamento (55 ºC – 1 min), extensão (72 ºC – 1 

min) e extensão final (72 ºC – 7 min). Posteriormente, os produtos da amplificação foram 

analisados em gel de agarose 1%. 

 

5.19 - Expressão do gene da Trx1 em P. pastoris. 

 Para a expressão do cDNA da Trx1 em  P. pastoris  foram utilizados os vetores de 

expressão pHIL-D2 e pPIC9 (Figuras 8 e 9, respectivamente). Para a construção do vetor 

pHIL-D2/Trx1 (pHTRX1),  o cDNA foi clonado após o promotor do gene AOX1, permitindo 

a expressão intracelular da proteína recombinante. Para a construção do vetor pPIC9/Trx1 

(pPTRX1), o cDNA foi clonado após o peptídeo sinal, o fator-α de S. cerevisiae, permitindo a 

expressão extracelular da proteína recombinante. 

 

5.19.1 - Construção dos vetores de expressão 

O cDNA da Trx1 de P. brasiliensis clonado no vetor pGEX-TRX1 (Domingos, 2006) 

foi utilizado como molde para a amplificação utilizando os oligonucleotídeos apresentados na 

Tabela 4.  

5.19.1.1 - Construção do vetor pHTRX1 – Construção 1 

Para a construção do vetor pHTRX1 (Fig. 10), o cDNA da Trx1 foi amplificado com 

os oligonucleotídeos TRX.fwd1 e TRX.rev1 contendo o sítio de restrição para a enzima 

EcoRI nas duas extremidades (5´ e na 3´). O produto amplificado foi analisado em gel de 

agarose 0,8%, em tampão TEB (0,5X) e visualizado pela coloração com brometo de etídeo 

para a confirmação da amplificação. O produto da PCR foi purificado usando o kit de 

purificação de DNA genômico Wizard® (Promega Corporation, EUA) de acordo com as 

instruções do fabricante e em seguida digerido com EcoR I por 3 h a 37 ºC. Após 3 h, o 
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sistema de digestão foi submetido a inativação térmica a 60 ºC por 15 min para a inativação 

da enzima. 

Posteriomente, o produto de PCR digerido foi purificado utilizando o kit Wizard® 

(Promega Corporation, EUA) e usado para ligação direta no vetor pHIL-D2. O plasmídio 

pHIL-D2 (1 μg) também foi digerido com a enzima EcoR I a 37 ºC por 3 h e em seguida 

defosforilado com a enzima CIAP. O produto de PCR (~20 ng) digerido e purificado foi 

ligado ao vetor de expressão pHIL-D2 (20 ng) na razão de 1:5, utilizando a enzima T4 DNA 

ligase e tampão desta enzima de acordo com orientações do fabricante (GIBCO) por 18 h a 4 

ºC. Posteriormente, 5 μl do sistema de ligação foram utilizados para transformação de células 

de E. coli DH5α, por choque térmico (método descrito anteriormente, item 4.7). Após a 

transformação, as células foram plaqueadas em placas contendo ampicilina (100 μg/mL), e 

das colônias que cresceram, quinze foram escolhidas, denominadas pHTRX1-1, pHTX1-2 até 

pHTRX1-15 e posteriormente foram selecionadas para realização de PCR de colônia. Em 

seguida, foram escolhidas três colônias para extração de DNA plasmidial. O DNA extraído 

foi digerido com EcoR I e analisado com gel de agarose 0,8% para confirmação da presença 

do inserto. Os cassetes de expressão foram submetidos a sequenciamento na Macrogen Inc. 

para a análise da orientação correta do inserto.   
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 Três clones obtidos na transformação foram escolhidos (pGTRX1-1, pGTRX1-2, 

pGTRX1-3) e cultivados em 5 mL de meio LB a 37ºC por 16 h a 180 rpm, posteriormente foi 

realizada extração de DNA plasmidial. 1 μg do DNA plasmidial foi digerido com a enzima de 

restrição Xho I e EcoR I a 37 ºC por 3 h. O produto da digestão foi submetido à eletroforese 

em gel de agarose 0,8%, o fragmento de aproximadamente 380 pares de base foi eluído do gel 

e utilizado para clonagem no vetor de expressão pPIC9.  

O plasmídio pPIC9 (1 μg) também foi digerido com as enzimas Xho I e EcoR I a 37ºC 

por 3 h. O cDNA do clone pGTRX1-1 eluído foi ligado ao vetor de expressão pPIC9 na razão 

de 1:5, utilizando a enzima T4 DNA ligase e tampão desta enzima de acordo com orientações 

do fabricante (GIBCO) por 18 h a 4 ºC. Posteriormente, 5 μl do sistema de ligação foram 

utilizados para transformação de células de E. coli DH5α, por choque térmico. Após a 

transformação, as células foram plaqueadas em placas contendo ampicilina (100 μg/mL), das 

colônias que cresceram, quinze foram escolhidas, denominadas pPTRX1-1, pPTX1-2 até 

pPTRX1-15 e posteriormente foram selecionadas para realização de PCR de colônia. Em 

seguida, foram escolhidas três colônias para extração de DNA plasmidial. O DNA extraído 

foi digerido com Xho I e EcoR I e analisado com gel de agarose 0,8% para confirmação da 

presença do inserto. Os cassetes de expressão foram submetidos a sequenciamento na 

Macrogen Inc. para a análise da orientação correta do inserto. 
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O DNA plasmidial do clone denominado pPTRX1-1 foi linearizado com Sac I por 3 h 

a 37 ºC para inserção em AOX1, gerando o fenótipo His+ Mut+ e com Bgl II por 3 h a 37 ºC 

para substituição do gene AOX1, gerando o fenótipo His+ MutS. Os plasmídeos linearizados 

foram precipitados ressuspensos em 10 μl de tampão TE e posteriomente utilizado para a 

transformação de P. pastoris. 

O vetores pHIL-D2 (Sac I e Not I) e pPIC9 (Sac I e Bgl II) também foram linearizados 

com as enzimas de restrição e foram utilizados para transformação de P. pastoris funcionando 

como controle negativo da expressão. 

 Após a transformação, as células foram plaqueadas em meio MD. Dentre os clones 

crescidos em cada placa, 100 de cada condição foram escolhidos aleatoriamente e transferidos 

para uma nova placa de meio MD (enumeradas de 1 a 100) e crescidos de 3 a 4 dias até o 

crescimento das colônias. Esse procedimento foi repetido por 4 vezes em meio seletivo, para 

certificar a integralização dos insertos.  

 

5.19.3 - Seleção dos transformantes produtores da Trx1  

 Primeiramente foi realizada a seleção dos transformantes produtores da Trx1 em placa 

do tipo deep well (96 poços) seguindo o método apresentado no item 5.19.1. Noventa e seis 

clones foram crescidos e induzidos a produzir a Trx1. Para analisar a produção, foi realizado 

ensaio imunoenzimático do tipo Dot Blot para avaliar qualitativamente a produção. 

 Paralelamente, foi realizado PCR de colônia de levedura para detectar a presença do 

inserto nos clones transformantes. Foram selecionadas dez colônias de transformantes 

contendo os cassetes (vetor com inserto) e duas colônias dos controles (vetor vazio) para 

realização da PCR de colônia seguindo o protocolo descrito no item 5.18. Posteriormente, 

quatro colônias de cada condição foram escolhidas para realização de produção em frasco de 

250 mL. 
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5.19.3.1 - Seleção por Dot Blotting 

As colônias de P. pastoris obtidas na transformação foram selecionadas inoculando as 

leveduras em meio líquido BMG em placas do tipo Deep well (placa de 96 poços com fundo 

redondo). As placas foram vedadas com filme plástico e incubadas por três dias a 30ºC a 200 

rpm para crescimento das células. Após este período as células foram centrifugadas por 15 

min a 3000 g e ressuspensas em meio BMM, sendo posteriormente incubadas por quatro dias 

a 30ºC para a indução da produção da enzima recombinante na presença de metanol, sendo 

que a cada 24 h foi acrescentado metanol para uma concentração final de 0,5%.  Após este 

período as células foram centrifugadas por 15 min a 3000 g e o sobrenadante de cultura 

descartado para os clones de expressão intracelular e coletado para expressão extracelular.  

Para a análise da produção da enzima Trx1 intracelular, inicialmente as células de P. 

pastoris foram tratadas, permitindo a permeabilização da parede celular. A lise das células de 

levedura foi efetuada por ruptura mecânica. Após a centrifugação, o precipitado celular foi 

ressuspenso em 100 μL de tampão Breaking 1X, submetido a agitação vigorosa com esferas 

de vidro (tamanho de 0,5 mm) durante 30 s e em seguida mantido 30 s no gelo, sendo este 

processo repetido por oito vezes para o rompimento da parede celular por atrito. O extrato 

periplasmático foi separado por centrifugação a 8.000 g por 10 min, e em seguida estocado a 

4 °C até o momento do uso.  

 Para análise por Dot Blotting, adicionou-se 5 μL dos extratos protéicos obtidos 

diretamente a uma membrana de nitrocelulose. Com a membrana seca, contendo as proteínas 

ligadas, foi adicionada a solução de bloqueio e incubado por 1 h a temperatura ambiente sob 

agitação branda. Após esse período, a membrana foi lavada 3 vezes com PBST 1X e 

posteriormente incubada por 2 h a temperatura ambiente com anticorpo primário sob agitação 

branda. Em seguida, procedeu-se o processo de lavagem por 3 vezes com PBST 1X. Logo 

após, foi incubado com o anticorpo secundário conjugado com fosfatase alcalina em um título 
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de 1:2000 por 2 h. Ao término desse processo, a membrana foi mais uma vez lavada com 

PBST 1X por 3 vezes para remoção do anticorpo conjugado. 

 Posteriormente a membrana foi lavada com 10 mL de tampão APB (tampão da 

fosfatase alcalina) adicionando-se a solução reveladora NBT/BCIP. O aparecimento das 

bandas foi controlado visualmente. Após a reação, lavou-se a membrana com água destilada 

para se retirar o excesso de solução reveladora e interromper a reação da enzima.  

 

5.19.4 - Análise do perfil de proteínas produzidas pela P. pastoris em condições de 

indução (adaptado do Manual do Kit de Expressão em P. pastoris). 

Os transformantes que produziram uma quantidade maior de enzima no teste do dot 

blotting e que amplificaram no PCR de colônia de levedura foram selecionados e testados 

quanto à capacidade de produção enzimática em frascos erlenmeyer de 250 mL de 

capacidade, contendo 50 mL de meio BMGY-U como pré-inóculo. As culturas foram 

incubadas a 30ºC com agitação constante de 200 rpm até atingirem a DO600 entre 15 e 20. As 

células foram centrifugadas a 3000 g durante 15 min, lavadas com água destilada estéril e 

ressuspensas no meio BMMY-U. As colônias foram incubadas a 30ºC durante cinco dias, 

sendo que a cada a cada 24 h foi acrescentado metanol para uma concentração final de 1 %, e 

retiradas alíquotas de 1 mL, onde 0,9 mL foram para análise da cinética de produção e 100 μl 

para a leitura da densidade celular. As alíquotas foram submetidas à centrifugação a 10.000 g 

durante 10 min e o sobrenadante coletado para as amostras de produção extracelular e 

descartado para as amostras de produção intracelular. Para a análise da produção da enzima 

Trx1 intracelular, foi realizada a lise celular, já descrita anteriormente. 
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5.20 - Análise de proteína em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE)  

5.20.1 - Preparo da amostra de sobrenadante de cultura 

Um volume de 900 μL das amostras protéicas foi precipitado na presença de 100 μL 

de TCA 100%, homogeneizadas e incubadas em banho de gelo e água por 1 h, em seguida 

foram submetidas à centrifugação a 8000 g a 4ºC durante 10 min. O sedimento resultante da 

centrifugação foi lavado três vezes com 500 μL de acetona gelada, sendo repetida a 

centrifugação nas mesmas condições citadas anteriormente. O sedimento resultante foi 

ressuspenso em 30 μL de tampão de amostra e analisado imediatamente ou estocado a -20ºC 

até a análise em gel SDS-PAGE. 

 

5.20.2 - Condições da eletroforese em gel de poliacrilamida  

A eletroforese de proteínas foi conduzida em gel desnaturante de poliacrilamida 

segundo descrito por Laemmli (1970). As amostras do sobrenadante precipitado por TCA e 

do extrato periplasmático contendo a enzima recombinante foram ressuspendidas em tampão 

de amostra de proteína. Antes da aplicação no gel, as amostras foram fervidas durante 5 min 

para a desnaturação das proteínas e logo em seguida colocado no gelo. As amostras foram 

aplicadas em um sistema de gel de gradiente separador de 15% e 5 % e concentrador de 4%. 

A eletroforese foi realizada por 3 h em voltagem de 120 V. Como marcador de massa 

molecular para proteínas foi utilizado o “BenchMark Protein Ladder” (Invitrogen) e LMW 

Calibration Kit For SDS Electrophoresis (Amersham). 

 

5.21 - Coloração com nitrato de prata 

Ao término da corrida, as bandas protéicas presentes no gel foram reveladas 

utilizando-se o método descrito por Blum e colaboradores (1987). O gel foi incubado, sob 

agitação moderada, durante 1 h na solução fixadora, em seguida, lavado 3 vezes na solução de 
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lavagem por 20 min cada vez. Após as lavagens, o gel foi incubado na solução de tratamento 

por 1 min, lavado 3 vezes com água destilada por 30 s cada uma e, em seguida, incubado na 

solução de equilíbrio por 20 min. Novamente o gel foi lavado com água destilada por 2 vezes 

de 20 s e revelado com a solução de revelação. A reação foi interrompida, após o 

aparecimento das bandas, transferindo-se o gel para a solução de parada. 
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exáâÄàtwÉá x 
W|ávâááûÉ 

 
Conhecimento do real é luz que 

 sempre projeta algumas sombras.  
Nunca é imediato e pleno.  

As revelações do real são recorrentes. 
 O real nunca é “o que se poderia achar”, 

 mas é sempre o que se deveria ter pensando. 
 (Gaston Bachelard) 

 
Interessa-nos a verdade? Tem alguma importância? 

...Onde a ignorância é uma benção é loucura ser sábio... 
(Thomas Gray)
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6 - Resultados e discussão 

Ao escolher e trabalhar com sistemas de expressão heteróloga, alguns 

questionamentos podem surgir como, por exemplo, qual sistema é adequado para que a 

proteína de interesse seja expressa em altos níveis? Uma vez expressa, esta proteína é 

funcional? Manteve características importantes para que a sua estrutura não tenha sido 

alterada? Estas e muitas outras indagações poderão surgir, entretanto existem diferentes 

sistemas de expressão a disposição que podem ser selecionados na tentativa de minimizar as 

dificuldades que levam ao insucesso na obtenção do produto desejado.  

Uma avaliação cuidadosa das características da proteína recombinante, juntamente 

com a sua aplicação deve ser considerada ao selecionar o método de expressão. Infelizmente, 

existem circunstâncias em que a escolha não é óbvia e vários hospedeiros devem ser avaliados 

(revisado por Brondyk, 2009). 

 De acordo com a literatura, aproximadamente 39 % das proteínas recombinantes são 

produzidas por E. coli, 35 % por células Ovário de hamster chinês (CHO), 17 % por 

leveduras, 10 % por outro sistema de mamíferos e 1 % por outra bactéria e outros sistemas 

(Demain e Vaishnav, 2009). 

Uma característica interessante de P. pastoris é a possibilidade de se obter alta 

densidade da proteína heteróloga em condições de cultura apropriadas. Estabelecida as 

condições, a cultura de P. pastoris pode chegar entre 10 a 30 g/L de massa seca (Gellison et 

al., 1992; Cregg, 2007). 

O sistema de expressão de proteínas heterólogas em P. pastoris apresenta várias 

vantagens, em relação aos sistemas que utilizam bactérias. No caso da expressão heteróloga 

de PbTrx1 existem vantagens adicionais, já que P. brasiliensis e P. pastoris são exemplos 

próximos de eucariotos e podem apresentar similaridade quanto ao processamento pós-
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traducional do produto gênico. Estas características são desejáveis, pois possibilitam a 

expressão da proteína recombinante PbTrx1 corretamente processada, possibilitando assim a 

obtenção de uma proteína recombinante ativa. 

A proteína gp43 de P. brasiliensis foi expressa como corpo de inclusão, insolúvel e 

manteve-se fusionada com a GST (Glutationa-S-Transferase) quando expressa em E. coli 

(Diniz et al., 2002). Posteriormente, foi produzida em P. pastoris com sucesso sob a forma 

solúvel e glicosilada e pode ser usada para diagnóstico da paracoccidioidomicose (Carvalho et 

al., 2008). 

Digilio e colaboradores (2003) expressaram a Trx1 de Aliciclobacillus acidocaldarius 

(AliTrx1) em P. pastoris visando produzir maiores quantidades que o obtido em E. coli 

(Bartolucci et al., 1997). Foram obtidos 0.9 g/L de proteínas secretadas no meio de cultura, 

cerca de 90 vezes mais do que a AliTrx1 produzida em E. coli.  

 O papel desempenhado pela Trx no funcionamento das células abriu as portas para a 

sua aplicação biotecnológica para a solução de uma série de problemas relacionados à 

nutrição e a medicina, bem como a redução da alergenicidade de alimentos e aumento da 

digestibilidade, em doenças inflamatórias, controle da progressão das viroses, na inativação 

de várias neurotoxinas presentes em venenos (Buchanan et al., 1994; Lozano et al., 1994; Del 

Val et al., 1999; Li et al., 2009). Algumas proteínas heterólogas são produzidas sob a forma 

de agregados insolúveis, a sua solubilidade pode ser aumentada usando para isso a fusão de 

seus genes (co-produção) ao gene da Trx de E. coli (LaVallie et al., 1993; Yasukawa et al., 

1995; Zhan et al., 2003; Chen et al., 2005; Tomala et al., 2010). 

 Com objetivo de alcançar níveis de produção maior do que os obtidos pela expressão 

em E. coli e para posterior estudo da proteína recombinante procedeu-se a clonagem do gene 

codificante para expressão de Trx1 em P. pastoris.  
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6.1 – Obtenção do cDNA/Trx1  

 Em trabalho realizado anteriormente pelo grupo, o cDNA codificante para Trx1 do 

fungo patogênico humano P. brasiliensis (número de acesso AY376435) foi isolado da 

biblioteca de cDNA e caracterizado. Este cDNA foi clonado em vetor de expressão pGEX 4T-

3 e transformado em E. coli. O plasmídeo pGEX-TRX1 foi utilizado como molde para as 

amplificações. O produto da amplificação do gene delimitado pelos oligonucleotídeos 

específicos e conservando os códons de iniciação e terminação originais, resultou num 

fragmento de aproximadamente 380 pares de bases, correspondendo ao quadro aberto de 

leitura (ORF) do cDNA que codifica Trx1 acrescido de 18 pb que correspondem aos sítios de 

clivagem das enzimas de restrição e sítios de ancoragem à sequência molde (Fig. 12).  

 Os sítios de restrição para a enzima EcoR I foram adicionados às extremidades 5’ e 3’ 

do gene, para que fosse possível a clonagem no vetor pHIL-D2. Para a clonagem no vetor 

pPIC9, foram adicionados os sítios de restrição para as enzimas Xho I e EcoR I nas 

extremidades 5’ e 3’, respectivamente. 
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6.3 – Transformação de P. pastoris 

 Após a confirmação da orientação correta dos insertos nos vetores pHIL-D2 e pPIC9 e 

da elevada identidade com a sequência da proteína nativa de P. brasiliensis foi iniciada a 

transformação da levedura P. pastoris. Os transformantes de E. coli contendo os vetores 

pHTRX1-1 e pPTRX1-1 foram submetidos à nova extração de DNA plasmidial. 

O DNA plasmidial extraído foi linearizado para formação do cassete de expressão e 

posterior integração no genoma da levedura. As células de P. pastoris foram transformadas 

com duas construções diferentes do vetor pHTRX1, duas do vetor pPTRX1, bem como os 

controles pHIL- D2 e pPIC9, sem inserto. As construções foram as seguintes: 

A – O vetor pHTRX1 foi linearizado com a enzima de restrição Sac I para liberação do 

cassete de expressão e inserção no lócus gênico AOX1 da levedura (gerando o fenótipo Mut+) 

(Fig. 17) e linearizado com a enzima de restrição Not I para a liberação do cassete de 

expressão e da região promotora e terminadora do gene AOX nas laterais (gerando o fenótipo 

MutS) (Fig. 18). 

B – O vetor pPTRX1 foi linearizado com a enzima de restrição Sac I para liberação do cassete 

de expressão e inserção em AOX1 (gerando o fenótipo Mut+) (Fig. 17) e linearizado com a 

enzima de restrição Bgl II para a liberação do cassete de expressão e a região promotora e a 

terminadora do gene AOX nas laterais (gerando o fenótipo MutS) (Fig. 19). 

C – O vetor vazio pHIL-D2 digerido com Sac I e Not I (dado não mostrado). 

D – O vetor vazio pPIC9 digerido com Sac I e Bgl II (dado não mostrado). 
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negativos utilizados foram os vetores pHIL-D2 e pPIC9 sem inserto linearizados com as 

mesmas enzimas de restrição utilizadas para linearizar os cassetes de expressão.  

Alguns relatos na literatura sugerem que para a expressão intracelular, é preferível 

usar células com fenótipo MutS, pois eles terão níveis baixos da proteína álcool oxidase e a 

proteína heteróloga expressa pode ser purificada com mais facilidade. Para secreção, qualquer 

uma das construções Mut+ ou MutS podem ser usadas (Sreekrishna et al., 1997). O ideal para 

um dado produto é testar a expressão em ambos os contextos (Cos et al., 2005). 

Abdelmoula-Souissi e colaboradores (2007) expressaram um supressor de tumor 

humano (P53) em P. pastoris tanto na forma intracelular como na forma secretada e 

analisaram os fenótipos Mut+ e MutS. A P53 produzida intracelularmente foi produzida com 

sucesso tanto pelo MutS quanto na construção Mut+, já a produzida na forma secretada foi 

produzida em maior quantidade na construção MutS que, apresentou não apenas um aumento 

na produção da P53, mas também na sua secreção. 

Vassileva e colaboradores (2001) expressaram o antígeno de superfície da hepatite B 

(HBsAg), que apresenta vários domínios transmembrana, em P. pastoris e concluíram que a 

secreção não é uma boa estratégia para a expressão de HBsAg em linhagens MutS. Não foi 

observada uma grande diferença no nível de expressão de IFN-λ 1 (intérferon lambda) de 

humano em P. pastoris comparando os fenótipos MutS e Mut+, onde os níveis de proteína 

produzida foi de 65 mg/1-1, representando cerca de 57 % do total de proteínas secretadas (Xie 

et al., 2007). Embora não seja claro qual fenótipo “Mut” é mais sensível ao acúmulo de 

metanol, vários pesquisadores publicaram opiniões diferentes a esse respeito. Stratton e 

colaboradores (1998) e Chiruvolu e colaboradores (1997) alegaram que Mut+ são mais 

sensíveis ao acúmulo de metanol; enquanto Kim e colaboradores (1997), Clare e Romanos 

(1995) e Romanos (1995) propuseram que o oposto era verdadeiro. 
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Controles positivos (DNA plasmidial). A – pHTRX1/Sac I; B - pHTRX1/Not I; C – pPTRX1/Sac I; D 
– pPTRX1/Bgl II. 

 

No caso da seleção de transformantes Mut+, é possível visualizar duas bandas. Uma 

correspondendo ao tamanho do cassete de expressão e a outra para o gene AOX1 nativo 

(aproximadamente 2,2 kb). No caso da integração por substituição do AOX1 (MutS), é 

possível ver apenas a banda correspondente ao cassete de expressão. De acordo com o 

observado na figura 21, não foi possível observar o fragmento de 2,2 kb nos possíveis 

integrantes Mut+. Isto possivelmente se deva à baixa processividade da enzima utilizada. 

 

6.4 – Análise da produção de Trx1 por P. pastoris em placa Deep-weel 

Os transformantes foram analisados quanto à capacidade de produzir e secretar a 

tiorredoxina recombinante (rTrx1). Para seleção dos transformantes produtores da rTrx1 

foram selecionados noventa e seis (96) de cada construção, correspondendo a trezentos e 

oitenta e quatro no total (384). A seleção foi realizada após cultivo em meio BMMY para a 

indução da proteína recombinante na presença de metanol, em placas do tipo Deep weel (com 

96 poços). Os sobrenadantes de cultura e o extrato periplasmático dos transformantes foram 

coletados após 4 dias de indução e analisados por Dot Blotting para verificação da presença da 

proteína (Trx1). Foram escolhidos inicialmente dez clones (os mesmos do PCR de colônia de 

levedura) para análise pelo Dot Blotting (Fig. 22). 
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resultado, devido aos fatores acima citados, seria o mesmo para os demais. Escolhemos quatro 

transformantes denominados pHTRX1-1, 2, 3 e 4 para realização da produção em frasco. 

Alguns autores relataram que não conseguiram detectar a proteína desejada no meio de 

cultura devido às propriedades estruturais da proteína que podem influenciar a eficiência de 

secreção e/ou a sua estabilidade (Cereghino et al., 2002). 

 

6.5 - Análise da produção da proteína rTrx1 em frasco pela levedura P. pastoris  
 
 Este experimento teve como finalidade a de determinar a produção da Trx1 em frasco 

e verificar o perfil de proteínas no sobrenadante de cultura e no extrato periplasmático. Os 

transformantes selecionados foram os que apresentaram integração do cassete de expressão 

(analisados por PCR). Os transformantes selecionados na etapa anterior, bem como os 

controles negativos foram cultivados em BMMY-U, e as alíquotas do sobrenadante e do 

extrato periplasmático foram coletadas em diferentes tempos (de 0, 24 h, 48 h, 72 h, 96 h e 

120 h) e analisadas quanto ao perfil de proteínas em SDS-PAGE (Dados não mostrados).  

No caso da produção intracelular, foi visualizada uma banda, muito fraca, entre as 

bandas de 10 e 15 kDa do MM (Fig. 23). Não foi possível verificar a presença da banda 

correspondente ao produto do gene da Trx1 nos transformantes pPTRX1, cuja banda esperada 

seria de aproximadamente 12 kDa (Fig. 24). Em função dos resultados da produção da 

proteína intracelular ter sido muito escassos em termos de quantidade de proteína, a estratégia 

será em segundo momento estabelecer uma cinética melhor de produção e procurar protocolos 

alternativos de extração de proteínas de leveduras que sejam mais eficientes. 

 



 

Clonagem e

 

Figura 
transfor
pastoris 
com pH
pHTRX
I; 6 – Ma
 

Figura 
transfor
pastoris 
com pPI
pPTRX1
II; 6 – M

e expressão do ge

23 - Anál
rmantes que
em gel de p

HIL-D2 vazio
1-3/Sac I; 4 
arcador de m

24 - Análi
rmantes que
em gel de p
IC9 vazio); 
1-3/Sac I; 4 e

Marcador de m

ene da tiorredoxin

lise do per
e integraram

poliacrilamid
o); Poço 2 
e 5 – Extrato

massa molecu

ise do perfi
e integraram

poliacrilamid
Poço 2 e 3

e 5 – Sobrena
massa molec

na 1 de Paracocc

rfil eletrofo
m o cassete 
da (15%) co
e 3 – Extra
o periplasmá
ular. 

il eletroforé
m o cassete 
da (15%) co
3 – Sobrena
adante de cu

cular. 

cidioides brasilien

rético de p
de express

orado por co
ato periplasm
ático do trans

ético de pr
de express

orado por co
adante de c

ultura do tran

nsis em Pichia pa

proteínas d
ão pHTRX
omassie. 1- C
mático do tr
sformante pH

roteínas do 
ão pPTRX1

omassie. 1- C
cultura do tr
nsformante pP

astoris  

do extrato 
1/Sac 1 e pH
Controle neg
ransformante
HTRX1-1/No

sobrenadan
1/Sac 1 e pP
Controle neg
ransformante
PTRX1-1/Bg

 Lorena Car

 

 

periplasmá
HTRX1/No

gativo (Trans
e pHTRX1-1

Not I e pHTRX

 

ante de cult
PTRX1/Bgl 
gativo (Trans
e pPTRX1-1
gl II e pPTR

106 

rdoso Cintra 

ático dos 
t I de P. 

sformante 
1/Sac I e 
X1-3/Not 

tura dos 
II de P. 

sformante 
1/Sac I e 
X1-3/Bgl 



107 
 

Clonagem e expressão do gene da tiorredoxina 1 de Paracoccidioides brasiliensis em Pichia pastoris  

 Lorena Cardoso Cintra 

   

Digilio e colaboradores (2003) obtiveram sucesso com a produção de Trx1, utilizando 

o vetor pPIC9, o que não foi o caso deste trabalho, apesar da evidência do sucesso da 

integração do cassete de expressão no genoma da levedura. A ausência de expressão rTrx1 no 

SC desencadeou várias reflexões, dentre elas que o problema poderia estar relacionado com a 

não reconstituição do sítio de kex2 na sequência, logo o peptídeo sinal não foi processado e a 

proteína foi retida intracelularmente.  

Em função deste fato, o sedimento celular da produção em frasco, que havia sido 

armazenado, foi lisado para liberação do extrato periplasmático e o mesmo analisado por Dot 

Blotting e em gel SDS PAGE, e para confirmação do ocorrido à proteína realmente não foi 

secretada, ficando retida intracelularmente (dados não apresentados). 

Reforçando a hipótese, foi relatada a retenção intracelular de proteínas recombinantes 

em protocolos de expressão por meio do sistema de P. pastoris em fragmentos de anticorpos 

scFV (Gasser et al., 2006) e tripsinogênio humano (Maurer, 2003, apud, Gasser et al., 2006, 

p.360). 

A sequência preproteína do fator-α de S. cerevisiae vem sendo usada com sucesso para 

a expressão de proteínas heterólogas na forma secretada em P. pastoris. Tem sido 

demonstrado que a produção do fator-α “maduro” a partir da molécula precursora ocorre pela 

ação de peptidases em sítios específicos dentro do precursor (Ghosalkar et al., 2008). 

O processamento do peptídeo sinal envolve três passos. Primeiro, a remoção do pré-

sinal pela peptidase no RE. Segundo, a endopeptidase Kex2 reconhece o duplo par de 

resíduos Lys- Arg no pró-sinal. Este processo é rapidamente seguido pela clivagem da 

repetição Glu-Ala (EAEA) por Ste13 (Fig. 25). A eficiência desse processo pode ser afetada 

pela sequência de aminoácidos presentes em torno do sitio de clivagem. Por exemplo, é 

sabido que a eficiência de clivagem, tanto de Kex2 quanto de Stel3, pode ser influenciada pela 
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detecção da proteína; (iii) a ocorrência de proteínas homólogas na levedura está associada 

com um sucesso geral no experimento de expressão (Boettner et al., 2007). 

Apesar da experiência com a expressão de proteínas, ainda é trabalhoso encontrar a 

combinação correta de proteína e hospedeiro, isso é uma questão de "tentativa e erro" e depois 

para melhorar a produção de proteína quando finalmente se obtêm sucesso na expressão 

(Yokoyama, 2003). 
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(...) Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os 
homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O 

acaso determinou o contrário; e ai vos ficais eternamente hipocondríacos. (...) 
Memórias Póstumas de Braz Cubas - Machado de Assis.
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7 - Conclusões e Perspectivas 

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que: 

  

 O cDNA correspondente ao gene trx1 de P. brasiliensis foi clonado nos vetores de 

expressão pHIL-D2 e pPIC9, para expressão intracelular e extracelular, 

respectivamente. Os vetores construídos foram submetidos ao sequenciamento sendo 

confirmada a orientação do inserto (in frame) e foi verificada a homologia com a Trx1 

de P. brasiliensis. 

 O procedimento de clonagem em células de leveduras P. pastoris dos vetores 

contendo o gene trx1, foi realizado e permitiu a obtenção de clones de leveduras 

transformantes. Foi confirmada a integração do cassete de expressão no genoma da 

levedura P. pastoris. 

 O sistema adotado para expressão intracelular da Trx1 utilizando a linhagem 

SMD1168 de P. pastoris e o vetor pHIL-D2 apresentou baixos níveis de produção da 

proteína recombinante PbTrx1 que, posteriormente, serão otimizados.   

 Não foi possível detectar a proteína recombinante com o sistema adotado para 

expressão extracelular da Trx1 utilizando a linhagem SMD1168 de P. pastoris e o 

vetor de secreção pPIC9, apesar do sucesso da integração do cassete de expressão. 
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A partir destas conclusões têm-se como perspectivas: 

 

 Como o sítio de Kex2 não foi reconstituído, repetir a estratégia de expressão em pPIC9, 

permitindo o correto processamento do peptídeo sinal. 

 Realizar o procedimento de otimização das condições de temperatura, pH, fonte de 

carbono, aeração entre outros para melhorar a eficiência da produção intracelular e 

proceder a purificação da proteína recombinante. 

 Decifrar estrutura tridimensional da proteína recombinante.  

 Determinação da relação existente entre estrutura e função por meio de experimentos de 

mutações sitio-dirigidas. 

 Analisar as possíveis interações da Trx1 com outras moléculas. 

 Avaliar potenciais aplicações biotecnológicas, especialmente na nutrição e na medicina. 
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(...) os poderes sem precedentes que a ciência 
põe agora a nossa disposição devem ir  

acompanhados de uma grande atenção ética e 
preocupação por parte da comunidade científica...  

além de uma educação pública 
apoiada fundamentalmente na importância da ciência e a democracia. 

(Carl Sagan em O mundo assombrado pelos demônios)
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