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PRODUÇÃO, EXPRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

METALOCARBOXIPEPTIDASE RECOMBINANTE 

 

 

RESUMO - A mineração no genoma de Chitinophaga sp. (8Mb), uma bactéria gram-
negativa, isolada de um consórcio bacteriano degradador de biomassa, permitiu 
acesso ao gene Cht_4039 que possui um motivo de HEXXH característico para as 
carboxipeptidases (CPs) termoestáveis da família M32. O gene foi expresso em 
Escherichia coli e a enzima recombinante (ChtCP) foi purificada e caracterizada 
bioquimicamente em detalhes. Esta carboxipeptidase apresentou atividade máxima a 
65°C, conservando 60% da atividade à 80ºC. O pH ótimo foi de 7.5. Esta 
metaloenzima foi ativada 100% com Mn2+ e 150% com Co2+. A estrutura cristalina da 
ChtCP foi determinada a uma resolução de 1,2 Å. Quando em contato com íons 
metálicos teve seu ponto de fusão (Tm) acrescido em até 50% mantendo sua estrutura 
nativa. Em resumo, este estudo mostra que a ChtCP é um membro termoestável da 
família M32 CP que apresenta atividade enzimática em um amplo espectro de 
temperatura (de 20 °C à 99 °C) e ativação na presença de íons metálicos (Co+2, Cr+2, 
Mg+2, Mn+2 ou Zn+2), características importantes na aplicação industrial. 
 
 
 
Palavras-chave: caracterização cinética e estrutural; carboxipeptidase; 
metalocarboxipeptidasse; mineração de genoma. 
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PRODUCTION, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT 

METALOCARBOXYPEPTIDASE 

 

 

ABSTRACT - Mining in the genome of Chitinophaga sp. (8Mb), a gram-negative 
bacterium, isolated from a bacterial consortium obtained from decomposable material 
withdrawn from the sugarcane bagasse deposit at an ethanol plant, allowed access to 
a predicted putative of 500 amino acids encoded by the Cht_4039 gene has a 
characteristic HEXXH motif for the thermostable M32 carboxypeptidases (CPs) 
already studied. The gene was expressed in Escherichia coli and the recombinant 
enzyme (ChtCP) was purified and characterized biochemically in detail. This 
carboxypeptidase showed maximum activity at 65 °C, preserving 60% of the activity at 
80 °C. The optimum pH was 7.5. This metalloenzyme was activated 100% with Mn 2+ 
and 150% with Co 2+. The crystal structure of ChtCP was determined at a resolution of 
1.2 Å. When in contact with metallic ions had its melting point (Tm) increased in up to 
50% maintaining its native structure. In summary, this study shows that ChtCP is a 
thermostable member of the M32 CP family that exhibits enzymatic activity over a wide 
temperature range (from 20 °C to 99 °C) and activation in the presence of metal ions 
(Co+2, Cr+2, Mg+2, Mn+2 or Zn+2), important characteristics in the industrial application. 
 
 
Keywords: structural and kinetic characterization; carboxypeptidase; 
metalocarboxypeptidase; genome mining. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os consórcios bacterianos são constituídos por comunidades microbianas que 

podem possuir um conjunto de diferentes vias metabólicas que permitem mediar a 

degradação das diversas moléculas fornecendo enzimas com grande utilidade em 

processos biotecnológicos aplicados à indústria. A importância destes consórcios se 

dá, em grande parte, devido à vantagens como especificidade, baixo custo, facilidade 

de produção em larga escala, aliadas ao aspecto de reduzir efeitos tóxicos quando 

comparado ao uso de xenobióticos, assim como não geram resíduos ao ambiente. Ao 

levarmos em consideração o potencial dos consórcios microbianos, as vantagens das 

enzimas microbianas em processos biotecnológicos e o fato da busca por enzimas 

com aplicações industriais estar centrada em um número limitado de gêneros 

microbianos como Bacillus (MARUTHIAH et al., 2013), Pseudomonas (MEENA et al., 

2013) e Aspergillus (KANG et al., 2014), novas enzimas, melhoradas e / ou mais 

versáteis, tem sido a meta de muitos pesquisadores. Isto é facilitado com a exploração 

de novos genomas bacterianos isolados desses consórcios. 

Assim, a fim de desenvolver processos de produção eficientes, sustentáveis e 

economicamente competitivos, o uso da mineração de genomas bacterianos 

(microbial genome mining) vem sendo explorado como uma abordagem que oferece 

uma oportunidade sem precedentes na área da biotecnologia, devido à abundância 

de dados de sequência pré-existentes e inexplorados acumulados, sobretudo, graças 

ao advento da era “NGS” (next generation sequencing). A mineração de genomas 

bacterianos, a qual é essencialmente uma metodologia de busca que utiliza como 

padrão sequências de enzimas da mesma família, está sendo usada na prospecção 

de enzimas como endoglucanases, lacases, nitrilases, redutases, xilanases 

(BACHMANN; VAN LANEN; BALTZ, 2014; HE et al., 2014), além de outras de grande 

valor industrial como as peptidases (SIERRA et al., 2017).  

O genoma de Chitinophaga sp. CB10, uma bactéria gram-negativa, não-

patogênica, filamentosa, mesófila, imóvel, não formadora de esporos (KISH et al., 

2017), a qual foi isolada de um consórcio degradador de biomassa e que ainda não 

teve nenhuma peptidase caracterizada, mostrou em seu genoma uma promissora 

fonte de busca para novas enzimas.  
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Dentre as hidrolases, as peptidases (E.C. 3.4), são as mais importantes do 

ponto de vista industrial, devido a capacidade de hidrolisar ligações peptídicas entre 

resíduos de aminoácidos, reação de caráter extremamente versátil nos mais diversos 

processos biotecnológicos. Neste sentido, as peptidases podem ser utilizadas em 

diversas atividades industriais, tais como processamento de bebidas, alimentos, 

processamento de couro e pele, indústrias têxteis, formulação de detergentes, no 

amaciamento de carne e formulação de medicamentos. Os micro-organismos são a 

fonte mais empregada para a obtenção de proteases de uso industrial, obtidas através 

de processos fermentativos (RAO et al., 1998). Sendo assim, as bactérias, fungos 

filamentosos e leveduras são alvos crescentes de pesquisa a fim de alcançar novos 

genes codificadores de proteases, além de aumentar a produtividade e a estabilidade 

enzimática daqueles que já são admitidos como micro-organismos proteolíticos 

(Sierra et al., 2017). Um relatório emitido em 2017 mostra que o mercado de 

peptidases deverá ultrapassar US$ 2,5 bilhões até 2022 

(https://www.businesswire.com/news/home/20170220005683/en/Global-Protease 

Market-Reach-2.50-Billion-2022).  

Observando a versatilidade das proteases na indústria e a demanda pela 

descoberta de novas enzimas, este trabalho descreve a mineração de dados 

genômicos de Chitinophaga sp. CB10, para a prospecção e caracterização cinética e 

estrutural de uma enzima proteolítica. 

 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 Chitinophaga sp. - Generalidades e aplicações biotecnológicas 

 

 

A família esfingobacteriana Chitinophagaceae foi descrita pela primeira vez por 

(SANGKHOBOL; SKERMAN, 1981) abrangendo bactérias gram-negativas, não 

patogênica, mesófilas, filamentosas, provenientes da serrapilheira composta por 

folhas de pinhais em Brisbane, Austrália (NOTARIS, 2003). Os membros do gênero 

Chitinophaga variam em forma entre filamentos e corpos esféricos sem a produção 
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de um corpo frutífero, produzem mixosporos e são de especial interesse por sua 

capacidade de degradar a quitina. Em 1999, determinou-se a posição filogenética de 

Chitinophaga pinensis. A comparação das sequências de 16S rRNA revelou 

Flexibacter filimoris como a bactéria mais estreitamente relacionada (KÄMPFER et al., 

2006). Em 2006, Kämpfer et al. reclassificou F. sancti, F. filiformis, F. japonensis e 

Cytophaga arvensicola para o gênero monoespecífico Chitinophaga e sugeriu C. 

skermanii sp. nov. Nos últimos anos, o número de espécies recentemente descritas 

pertencentes ao gênero Chitinophaga aumentou. O gênero Chitinophaga compreende 

12 espécies reconhecidas. No Brasil, os solos com cultura da cana-de-açúcar 

possuem muitas espécies da família Chitinophagaceae (YASIR et al., 2011; KISHI et 

al., 2017).  

A Chitinophaga Fx7914 vem sendo usada para a biossíntese do 2-

Methyltetrahydrothiophen-3-one (3), um composto volátil que desempenha um papel 

importante, especialmente na química dos alimentos e dos aromas, pois contribui para 

o aroma de vários gêneros alimentícios, incluindo o vinho (NAWRATH et al., 2010). A 

Chitinophaga polysaccharea sp. nov., isolada do rizoplano de Dioscorea japonica vem 

sendo estudada devido suas características promissoras para a produção de 

exopolisacarídeos (EPS) (HAN; LEE; WHANG, 2014) 

A Chitinophaga pinensis, que teve seu genoma estudado por  Del Rio (2010), 

tem recebido atenção pela iniciação da biossíntese do pigmento denominado 

flexirrubina e pelo estudo da diterpeno sintase (18-Hydroxydolabella-3,7-diene 

synthase). Larsbrink e seus colaboradores (2017) apresentaram a primeira avaliação 

proteômica da maquinaria de degradação da biomassa desta espécie, com foco em 

manana, um importante polissacarídeo. Esses achados incluíram a identificação de 

várias novas enzimas, que são alvos promissores para uma futura caracterização 

bioquímica.  

A partir do genoma sequenciado é possível fazer o uso de técnicas que aliadas 

à bioinformática nos auxiliam na busca por novas enzimas. Uma técnica que está 

sendo muito utilizada é a mineração de genes em dados genômicos (GDM). 
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2.2 Mineração de genes em dados genômicos (GDM) 

 

 

A mineração do genoma pode ser definida como o processo de busca e dados 

de sequências genéticas que codificam o metabólito secundário in vitro. Em 

comparação ao método tradicional de descoberta do produto natural "grind and find", 

os métodos de mineração do genoma destacam-se pela capacidade de agrupar os 

genes codificadores de metabólitos secundários dentro de um dado sistema, 

identificando assim os metabólitos codificados (Figura 1 A e B). Na verdade, a 

mineração do genoma agora se estende por todo o espectro do dogma central 

atualizado da biologia molecular (Figura 1C), incluindo a bioinformática na predição 

da função gênica, controle da via da expressão do gene e da tradução, identificação 

e elucidação estrutural de novos metabólitos produzidos no metaboloma dos 

organismos (BACHMANN; VAN LANEN; BALTZ, 2014). 

Essa abordagem vem amadurecendo a partir do sequenciamento total do 

genoma de Streptomyces coelicolor onde utilizando essa ferramenta foi possível 

codificar muito mais metabólitos secundários do que se esperava de décadas de 

estudo (BENTLEY et al., 2002; CHALLIS, 2014). Essa codificação vem sendo relatada 

no decorrer dos anos (NETT; IKEDA; MOORE, 2009; ZERIKLY; CHALLIS, 2009; 

AIGLE et al., 2014; IKEDA; SHIN-YA; OMURA, 2014). 

Considerando o aumento do número de genomas disponíveis, novas 

abordagens racionais, como a mineração do genoma, fornecem uma alternativa 

atraente para exames de trabalho intenso. Esta é também uma alternativa 

interessante para direcionar a prospecção de enzimas. Sucessos anteriores de 

mineração de genoma foram documentados para lipases, enzimas degradadoras de 

lignocelulose e peptidases (DE OLIVEIRA et al., 2018). 
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Figura 1. Estratégias para descoberta de produtos naturais: A) Método tradicional de 
descoberta de metabólitos secundários “grind and find”. B) A Descoberta 
pós- genômica que busca alavancar a predição gênica para aprimorar o 
rendimento do método tradicional. C) O dogma central estendido relacionado 
à ferramenta da mineração do genoma para o metabolismo secundário 
(BACHMANN, VAN LANEN e BALTZ, 2014). 

 

 

2.3 Peptidases: considerações gerais e classificação 

 

 

As peptidases são denominadas proteases ou enzimas proteolíticas e estão 

amplamente distribuídas na natureza (plantas, animais e micro-organismos), 

hidrolisando ligações peptídicas presentes nas proteínas (Figura 2) (RAWLINGS; 

SALVESEN, 2013; SIERRA et al., 2017). 
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A atividade proteolítica é uma característica própria de todos os micro-

organismos, no entanto, as proteases não estão somente associadas ao catabolismo 

proteico e tem-se admitido que a alta especificidade pelo substrato pode regular 

processos biológicos bem específicos (FREDERIKS; MOOK, 2004; SIERRA et al., 

2017). 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo catalítico das peptidases. As enzimas proteolíticas reconhecem 
as ligações peptídicas (entre o grupo amino de um aminoácidos e o grupo 
carboxílico do outro) das proteínas, realizando um ataque nucleofílico com 
ajuda de uma molécula de água (RAWLINGS; SALVESEN, 2012). 

 

 

 

A ampla diversidade das peptidases com características únicas (sequências de 

aminoácidos, especificidade por substratos, pH ótimo e sítios catalíticos) é o principal 

problema na sua classificação. Contudo, o Committee of the International Union of 

Biochemistry and Molecular Biology (CI-IUBM), recomenda uma classificação mais 

ampla dependendo do sítio de ação sobre a cadeia peptídica. Esta classificação divide 

as peptidases em dois grandes grupos (Tabela 1): (a) exopeptidases, que hidrolisam 

a ligação peptídica mais próxima ao terminal amino ou carboxílico da cadeia; (b) 

endopeptidases, que realizam cortes randômicos nas ligações internas da cadeia 

polipeptídica (RAO et al., 1998) 
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Tabela 1. As peptidades e seus mecanismos de ação (RAO et al., 1998). 

Peptidase Modo de ação 

Exopeptidase  

 Carboxi-peptidase  

              3.4.16 Serino peptidase 

             
              3.4.17 Metalopeptidase 
 

 

              3.4.18 Cisteíno peptidase  
  

 Amino-peptidase 

              
  

 Dipeptidil peptidase 

                 
  

 Tripeptidil peptidase 

                  
  
Endopeptidase 
 

 

3.4.21 Serino peptidase 

                  
3.4.22 Cisteíno peptidase 
 

 

3.4.23 Aspartato peptidase 
 

 

3.4.23.19 Glutamato peptidase 
 

 

3.4.24 Metalopeptidase 
 

 

3.4.25 Treonina peptidase  
  

Ômega peptidase  

 N-terminal bloqueado 

                   
  

 C-terminal bloqueado                      
 

 

 

De maneira geral, as famílias das peptidases são classificadas no grupo das 

hidrolases (grupo 3, subgrupo 4), com três critérios maiores de definição: (1) Tipo de 

reação catalítica, (2) natureza química do sítio de catálises e (3) relação evolutiva com 

referência à sua estrutura (BARRETT, 1992). Deste modo, as peptidases foram 

agrupadas em seis classes (TAVANO, 2013): Serino-peptidases (EC 3.4.21), 

Cisteíno-Peptidase (EC 3.4.22), Aspartato-peptidase (EC 3.4.23), Metalopeptidase 

(EC 3.4.24), Treonina-Peptidase (EC3.4.25) e Ácido glutâmico-Peptidase (EC 

3.4.23.19). Além destas, existem as peptidases não classificadas (EC 3.4.99), pois 



14 
 

não se conhece o mecanismo de ação, sendo que o grupo mais estudado é a família 

U40, produzida por bactérias (SIERRA et al., 2017). 

Dos pontos de vista fisiológico e biotecnológico, são quatro os grupos 

considerados mais relevantes: serino, cisteíno, aspartato e metalopeptidases 

(RAJASEKHAR et al., 2011). 

Serino-peptidase (SP): enzimas mais estudadas, são encontradas em eucariotos, 

bactérias e vírus, (PAGE; DI CERA, 2008), indicando uma participação vital no 

metabolismo desses organismos. Os representantes mais conhecidos são a 

quimotripsina e a tripsina (WILSON; VOGEL; SOMERVILLE, 1997; GORMAN; 

ANDREEVA; PASKEWITZ, 2000a, 2000b). Ativas em pH alcalino e neutro (RAO et 

al., 1998), sua massa molecular geralmente está na faixa de 18 a 35 kDa, entretanto 

outros tipos de SP possuem massas moleculares maiores (ROMERO et al., 2001). As 

SP são distinguidas por serem inibidas irreversivelmente por 3,4–dicloroisocoumarina 

(3,4 – DCI); L-3-carboxitrans-2,3-epoxipropil-leucilamido (4-guanidina); butano (E-64); 

diisopropilfluorofosfato (DFP); tosil-L-lisina clorometil cetona (TLCK) e tiol p-

cloromercuribenzoato (PCMB), em razão da presença de um resíduo de serina na 

região do centro ativo (RAO et al., 1998).  

Cisteíno-peptidases: são enzimas encontradas em todos os organismos, sendo 

representadas principalmente pela papaína extraída a partir do látex de Carica 

papaya, constituindo a primeira cisteíno-peptidase com estrutura tridimensional 

determinada (KAMPHUIS et al., 1984; RAO et al., 1998). Seu sítio ativo é composto 

por um resíduo de cisteína, um de asparagina e um de histidina na tríade catalítica 

(BAIRD et al., 2006). Essas agem via ataque nucleofílico do ânion sulfeto no sítio ativo, 

porém são ativas em uma faixa de pH 6,0 – 7,5, exercendo uma melhor atividade 

dependendo do substrato, com pH entre 4,5 a 10 (KUNAKBAEVA; CARRASCO; 

ROZAS, 2003). Esta enzima é dividida em clãs que não seguem uma identidade de 

estrutura tridimensional, nem de sequência e provavelmente surgiram de diferentes 

linhas evolutivas (BARRETT; RAWLINGS, 2001; RAWLINGS et al., 2014).  

Aspartato-peptidases: pertence a essa família, enzimas digestivas, pepsinas, 

catepsinas lisossomais e enzimas de processamento obtidas principalmente a partir 

de fungos. São ativas em pH ácido, dependendo do substrato (BELITZ e GROSCH, 

1999; RAO et al., 1998). Seu sítio ativo está localizado entre dois lobos homólogos, 
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em que cada lobo contribui com um resíduo de aspartato, o qual é necessário para a 

atividade desta enzima (BEYNON e BOND, 1989).  

Metalopeptidases: Obtidas a partir de bactérias, fungos e organismos superiores, as 

metalopeptidases são ativas entre pH 6,0 – 9,0, sendo sua especificidade geralmente 

baixa (BELITZ e GROSCH, 1999; RAO et al., 1998). Apresentam grande diferença em 

suas sequências e estruturas, porém a maioria destas enzimas contém um átomo de 

zinco cataliticamente ativo. Em alguns casos o zinco pode ser substituído por outro 

metal, como o níquel ou cobalto, sem perda de atividade (BLUNDELL, 1994). 

  

 

2.3.1 Família M32 das metalocarboxipeptidases termofílicas 

 

 

As carboxipeptidases (CP, EC 3.4.17.X) são enzimas que requerem cátions 

divalentes para catálise, hidrolisam as ligações do C-terminal de peptídeos e 

proteínas. As metalo--carboxipeptidase (MCP) são carboxipeptidases que tem um 

motivo conservado HEXXH para a ligação do íon metálico (LEE et al., 2015). 

A busca por carboxipeptidases termofílicas por sequenciamento do C-terminal 

de proteínas utilizando a espectroscopia de massa levou à descoberta da família M32 

de metalocarboxipeptidases, a qual foi classificada como uma nova família por possuir 

uma única dobra e mecanismo diferente (RAWLINGS & SALVESEN, 2013). 

O primeiro membro M32 identificado foi a TaqCP, uma carboxipeptidase isolada 

da eubactéria termofílica, Thermus aquaticus. A caracterização bioquímica da TaqCP 

demonstrou que esta era distinta de qualquer outra carboxipeptidase em relação ao 

tamanho (56 kDa) e sequência (SANGKHOBOL & SKERMAN, 1981). 

O segundo membro da família M32 a ser caracterizado foi PfuCP obtido a partir 

da arquéia hipertermófila Pirococcus furiosus (CHENG; RAMAKRISHNAN; CHAN, 

2008) que se destaca pela sua temperatura ótima entre 90 – 100°C. PfuCP possui 

identidade de sequência de 37% para TaqCP e compartilha várias propriedades. Uma 

diferença é o seu estado oligomérico, pois enquanto TaqCP parece ser monomérica, 

a PfuCP é um homodímero definido por SDS-PAGE, filtração em gel e MALDITOF MS 

(CHENG; RAMAKRISHNAN; CHAN, 2008).  
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Demais estudos caracterizaram outras carboxipeptidases M32 de BsuCP de 

Bacillus subtilis (ANANDHARAJ et al., 2016); LmaCP1 de Leishmania major (ISAZA 

et al., 2008); TNA1_CP de Thermococcus sp. NA1 (LEE et al., 2006); TcMCP-1 de 

Trypanosoma cruzi, TcMCP-2 de T. cruzi (NIEMIROWICZ et al., 2007); TthCP de 

Thermus thermophilus (LEE et al., 2009) e CBPSBS da estirpe Geobacillus SBS-4S 

(TAYYAB et al., 2011). 

 

 

2.3.2 Inibidores de proteases  

 

 

Ao falar de proteases é quase inevitável falar de seus inibidores, moléculas que 

regulam a atividade das enzimas em condições fisiológicas normais, evitando a auto 

hidrólise por peptidases endógenas ou protegendo os organismos do ataque por 

peptidases exógenas (MEGURO et al., 2011). A despeito da sua importância na 

fisiologia dos organismos, estes inibidores podem também interferir diminuindo a 

atividade de uma enzima em um determinado processo industrial (STONER et al., 

2004) gerando perdas no processo. Contudo, nem sempre sua atuação representa 

um aspecto negativo em termos de utilização biotecnológica: recentemente, os 

inibidores de proteases têm recebido mais atenção por seu potencial de aplicação na 

indústria farmacêutica, usados para inativar irreversivelmente proteases microbianas 

ou proteases alteradas em doenças humanas (JOHNSON; PELLECCHIA, 2006; 

SIERRA et al., 2017).  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

O Este trabalho teve como objetivo a prospecção e caracterização de uma 

enzima proteolítica selecionada no genoma de Chitinophaga sp. 
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3.1 Objetivos específicos 

 

 

i. Prospectar in silico uma peptidase termofílica no genoma da Chitinophaga sp. 

ii. Amplificar e clonar o gene codificador da enzima proteolítica selecionada em vetor 
de expressão.  

iii. Expressar e purificar a proteína de interesse na fração solúvel. 

iv. Caracterizar bioquimicamente a enzima expressa com relação a variação de pH, 
temperatura e influência de íons. 

v. Caracterização cinética e estrutural.  
 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido no Laboratório de Bioquímica de Micro-

organismos e Plantas, no Departamento de Tecnologia, da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal / SP – Unesp. O micro-organismo aqui utilizado 

(CB10), foi isolado de um consórcio proveniente de solo com alta taxa de degradação 

de biomassa, cultivado em bagaço de cana-de-açúcar e carboximetilcelulose (CMC), 

trabalho desenvolvido pela Dra. Laís Postai Sacco (SACCO, L.P., 2017). Nesse prévio 

estudo, o isolado bacteriano mostrou-se promissor para a produção de enzimas de 

interesse biotecnológico, como por exemplo peptidases. Assim, o presente estudo 

buscou conhecer mais acerca desse micro-organismo. Abaixo, um fluxograma 

representando as etapas desenvolvidas: 
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4.1 Sequenciamento do genoma do isolado 

 

 

O sequenciamento de novo do genoma de Chitinophaga sp. CB10, foi realizado 

em um sequenciador de próton Ion Torrent (Thermo Fisher Scientific) pela Dra. Camila 

Cesário Fernandes, técnica responsável. A predição das ORFs e a anotação foram 

realizadas usando o sistema Rast (AZIZ et al., 2008). O draft do genoma sequenciado 

Sequenciamento do genoma bacteriano

Mineração no genoma bacteriano para prospecção de genes de 
interesse

Clonagem, expressão e purificação proteica 

Massa molecular determinada por cromatografia de exclusão de 
tamanho

Ensaio enzimático

Avaliação do efeito do pH e da temperatura na atividade enzimática

Avaliação do efeito dos íons metálicos, agentes inibidores de 
proteases e detergentes na atividade 

Fluorometria de varredura diferencial

Ensaio de cristalização  

Coleta de dados, processamento e refinamento da estrutura
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no Laboratório de Bioquímica de Micro-organismos e Plantas, FCAV-UNESP, foi 

depositado no NCBI GenBank sob o número de acesso MLAV00000000 (KISHI et al., 

2017). 

 

 

4.1.1 Análise das Sequências e Anotação genômica  

 

 

Ao término do sequenciamento os arquivos fastq (com os adaptadores 

trimados) foram analisados pelo doutor Luciano Kishi usando o programa CLC 

Genomics Workbench 6.0.5, o qual faz uma avaliação de qualidade das sequências 

geradas com posterior trimagem/corte das regiões onde foram identificadas leituras 

com baixa qualidade (Phred score < 20). Após esta etapa foi realizado o procedimento 

de clusterização ou montagem pelo algoritmo (De Novo Assembly – com os 

parâmetros padrão de montagem). Para a anotação do genoma foi utilizado o 

programa Prokka 1.5.2 (Prokka: Prokaryotic Genome Annotation System – 

http://vicbioinformatics.com/). 

 

 

4.2 Mineração no genoma de Chitinophaga sp. para prospecção de genes de 

interesse  

 

 

A anotação das ORFs foi realizada no RAST (Rapid Annotation Using 

Subsystem Technology) (OVERBEEK et al., 2014), pelo Dr. Luciano T. Kish. Uma 

pesquisa para ORFs que codificam genes de enzimas proteolíticas foi realizada e as 

ORFs pré-selecionadas foram comparadas individualmente num banco de dados de 

peptidases, MEROPS, utilizando a ferramenta de alinhamento local, BLASTN 

(RAWLINGS et al., 2014). Alguns critérios de seleção foram utilizados: E-value <1e-04 

(limiar relativamente rigoroso para garantir a alta cobertura e baixos resultados falso-

positivos); porcentagem de identidade ≤ 40% com ORFs já caracterizadas; a posição 

dos resíduos do sítio catalítico e/ou de ligação a metais; assim como presença dos 
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motivos proteicos; foram levados em conta para definir as peptidases de estudo. Além 

disso, a cobertura ≤ 60%; e as sequências redundantes foram excluídas.  

 

 

4.3 Análise das sequências  

 

 

As assinaturas das proteínas putativas e motivos conservados foram 

observados no InterProScan (MITCHELL et al., 2015), enquanto os dados físico-

químicos teóricos foram gerados a partir do ProtParam ExPASy 

(http://www.expasy.org/). Para estimar a conservação evolutiva de cada um dos 

aminoácidos traduzidos a partir dos genes selecionados, as sequências foram 

alinhadas com sequências de aminoácidos das famílias das peptidases de interesse 

utilizando o programa CLUSTALW (THOMPSON; HIGGINS; GIBSON, 1994). O 

alinhamento foi analisado com o servidor ConSurf (ASHKENAZY et al., 2010). Além 

disso, foi realizada uma análise com o servidor SignalP 4.1 (PETERSEN et al., 2011), 

com o intuito de se identificar possíveis peptídeos sinais.  

Para avaliar a interação da ORF selecionada com as demais metalopeptidases 

que pertencem ao mesmo clã da família M32, o 0126_MA, aproximadamente 200 

sequências das diferentes famílias foram alinhadas e com o auxílio da plataforma de 

softwares, Cytoscape, visualizadas de acordo com o modelo integrado de redes de 

interação biomolecular (SHANNON et al., 2003). 

 

 

4.4 Amplificação dos genes codificadores de enzimas proteolíticas  

 

 

Depois de selecionada uma ORF codificadora de enzima proteolítica no 

genoma de Chitinophaga sp. com potencial promissor de aplicação biotecnológica, 

procedeu-se com a clonagem da sequência em vetor de expressão pHAT2 

(PERÄNEN et al., 1996) (Figura 3). Para isso foram desenhados oligonucleotídeos 

iniciadores (primers) com sítios de restrição adequados nas regiões inicial e final do 

gene para a clonagem direcional. O vetor pHAT2 caracteriza-se por possuir uma 
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sequência codificadora de uma cauda de poli-histidina na região N-terminal da 

proteína super-expressa que permite a purificação da proteína por cromatografia de 

afinidade. Para determinar a temperatura de fusão (Tm) ótima dos primers foram feitas 

reações de PCR, nas seguintes condições: 2 μL de Tampão 10X [Tris-HCl 200mM, 

pH 8,8; 100 mM (NH4)2SO4; 100 mM KCl; 1% (v/v) Triton X-100]; 0,5 μL de dNTP 

(4mM); 0,5 μL de MgCl2 (50mM); 5 pmol de cada primer; 1 U de Taq Polimerase; 300 

ng de DNA genômico de Chitinophaga sp. e água Milli-Q para totalizar o volume final 

da reação de 20 μL. As reações foram submetidas ao seguinte programa do 

termociclador gradiente: passo inicial a 95°C por 1 minuto, 30 ciclos a 95°C por 2 min, 

e um gradiente de temperatura de 60 °C até 70 ºC por 1 minuto, 72°C por 1 minuto, e 

um passo final de 72ºC por 5 min e estocadas a 4ºC.  

 

 

Figura 3. Mapa do vetor pHAT2 
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(http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/peranen/Kotisivunlinkit/Vectors/pHAT2.h
tm) 

 

 

Definida a Tm das reações de PCR, novas reações, como as descritas acima, 

foram feitas utilizando-se uma enzima de alta fidelidade e baixa taxa de erro, a Pfu 

DNA Polimerase (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA). As reações 

foram submetidas ao programa descrito acima, no entanto, com temperatura de 

pareamento de 64,4ºC.  

Após o término da reação, alíquotas de 2μL de cada uma das reações de PCR 

foram aplicadas em gel de agarose 1% contendo brometo de etídeo (0,5 mg/μL), a fim 

de se visualizar a amplificação dos produtos de PCR. Os produtos resultantes da PCR 

foram purificados com o kit PCR clean-Up system (Promega, Madison, Wisconsin, 

USA) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

4.4.1 Quantificação e análise do DNA  

 

 

O DNA plasmidial foi quantificado por espectrofotometria em aparelho 

NanoDropTM 1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, 

Delaware, USA) e a qualidade do DNA e a presença de proteínas contaminantes foi 

verificada pela relação 260/280nm.  

O resultado das extrações foi visualizado em gel de agarose 1% contendo 

brometo de etídio (0,05 mg/mL). A eletroforese foi realizada em uma cuba horizontal 

e conduzida em tampão TBE 1X [Tris 89mM, Ácido Bórico 89 mM e EDTA (ácido 

etilenodiaminotetracético) 2,5 mM, pH 8,3] a 80 V por 1 hora e 30 min. As amostras 

foram preparadas contendo 5 μL de DNA e 3 μL de tampão de corrida [0,025% de 

azul de bromofenol (p/v) e 50% de glicerol (p/v)]. Foi aplicado o padrão de tamanho 

molecular 1kb DNA Ladder (Fermentas, Burlington, Ontário, CA) e a imagem foi 

visualizada e documentada sob luz UV em aparelho fotodocumentador Gel Doc 1000 

(Bio-Rad, Hercules, Califórnia, USA), através do software Quantity OneR (Bio-Rad).  
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4.4.2 Digestão dos fragmentos amplificados  

 

 

O produto gênico amplificado foi digerido com as enzimas de restrição de 

acordo com a construção do gene escolhido. Todas as reações de digestão foram 

realizadas segundo as instruções do fabricante e a quantificação foi feita em aparelho 

nanodropTM 1000 spectrophotometer.  

 

 

4.4.3 Ligação dos fragmentos ao vetor de expressão  

 

 

O vetor pHAT2 (PERÄNEN et al., 1996) foi digerido com as mesmas enzimas 

de restrição dos produtos gênicos de modo a apresentar extremidades compatíveis. 

Assim o vetor e os insertos foram submetidos a uma reação de ligação para a 

produção de DNA recombinante (SAMBROOK; RUSSELL, 2001) utilizando a T4 DNA 

Ligase (New England Biolabs, Ipswich, Massachusetts, USA). O cálculo para 

concentração do inserto: vetor foi realizado de acordo com o Technical Manual pGEM-

T and pGEM-T Easy Vector Systems (Promega), conforme demonstrado abaixo:  

 

 

ng vetor x kb inserto    x     3 inserto     =      ng inserto 

                              kb vetor                          1 vetor 

      

 

Deste modo, a reação de ligação constituiu-se de 13 μL de DNA a 130 ng/μL, 

reparado e fosforilado, 2 μL do Tampão T4 DNA Ligase 10X com 10 mM de ATP 

(BioLabs), 1,5 μL da enzima T4 DNA Ligase (BioLabs), 1 μL do vetor a 500 ng/μL e 

água deionizada estéril para completar o volume de 20 μL. A reação foi incubada a 

16°C por 18 horas. 
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4.4.4 Transformação bacteriana da célula competente  

 

 

A transformação foi realizada com célula competente de Escherichia coli, BL21 

(DE3), cedida pelo Laboratório de Genética de Bactérias, do Departamento de 

Biologia Aplicada à Agropecuária da FCAV, UNESP, Campus de Jaboticabal.  

A célula competente foi previamente retirada do freezer a -80ºC e descongelada 

em banho de gelo por aproximadamente 5 minutos antes de ser usada. Na reação 

foram utilizados 10 μL do DNA ligado, e 200 μL da célula competente BL21(DE3). A 

transformação foi feita por meio de choque térmico e, para isso, a reação foi colocada 

por 20 minutos em banho de gelo e logo em seguida, submetida a 42°C, precisamente 

por 90 segundos, sendo recolocada no banho de gelo por mais 2 minutos.  

Após a transformação, no tubo falcon, foram adicionados 970 μL de meio SOC 

[2% de triptona (p/v), 0,5 % de extrato de levedura (p/v), 1 mL de NaCl 1 M, 0,25 mL 

de KCl 1 M, 1 mL de Mg2+ 2 M filtrado em membrana de poro 0,22 μm e 1 mL de 

glicose 2 M filtrada sob as mesmas condições] para propiciar o crescimento da célula 

competente, sendo submetida a agitação de 200 r.p.m. a 37°C, por uma hora e trinta 

minutos.  

Após incubação da célula transformada, alíquotas de 100 μL da cultura foram 

distribuídas em placas de Petri contendo o meio LB sólido contendo 50 mg/mL de 

ampicilina e as células transformadas foram incubadas em estufa B.O.D. por 18 horas 

a 37°C. 

 

 

4.4.5 Coleta, estoque dos clones e confirmação da clonagem  

 

 

A coleta dos clones foi realizada com palitos de madeira estéril, os mesmos 

foram colocados em 5 mL de meio LB com ampicilina (50 μg/mL). Os tubos foram 

incubados sob agitação orbital constante a 250 r.p.m., 37ºC, por 20 h. Após este 

período, uma alíquota de 800 μL da cultura foi transferida para tubo criogênico 

contendo 200 μL de glicerol 100% esterilizado e estocados a - 80ºC.  
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A confirmação da clonagem foi feita através da reação de PCR em colônias. 

Os clones coletados foram depositados em microtubos de 0,25 mL estéreis e 

adicionados 20 μL de tampão de lise celular (KCl 50 mM, Tween 20 0,1% e Tris-HCl 

10 mM, pH 8,3), sendo submetidos a 99°C por 30 min para a lise celular. Após, 4 μL 

do sobrenadante foram utilizados para a reação de PCR com os oligonucleotídeos 

iniciadores específicos e a visualização do resultado foi feita em eletroforese em gel 

de agarose a 1%. 

 

 

4.5 Expressão e extração da proteína recombinante  

 

 

Inicialmente foi realizado o teste de expressão da proteína de interesse. Para 

isso, uma colônia isolada de E. coli BL21(DE3) transformada foi inoculada em 50 mL 

de meio de cultura LB com ampicilina a 50 μg/mL, que permaneceu sob agitação 

durante 16 h, a 37°C, 200 r.p.m. Alíquota de 2 mL foi inoculada em frasco contendo 

200 mL de meio LB com ampicilina, que permaneceu sob agitação de 200 r.p.m., 

37°C, até atingir a fase logarítmica de crescimento, com D.O600nm entre 0,4 e 0,6. A 

indução foi feita adicionando 0,4 mM de IPTG à cultura que permaneceu nas mesmas 

condições descritas por 2 h. 

Foram coletadas alíquotas de 1 mL da cultura no tempo zero (T0 - antes da 

indução) e no tempo 2 (T2 – 2 h após a indução) e centrifugadas por 10 min a 1700 x 

g, para que fosse possível analisar a expressão da proteína de interesse em 

comparação às proteínas totais. Após confirmar a expressão, diferentes condições 

foram testadas, com variações na temperatura, tempo de incubação, aeração (volume 

de meio de cultura por frasco tipo erlenmeyer) e concentração de IPTG. Uma vez 

determinada a melhor condição de expressão da proteína, ensaios de expressão em 

volumes maiores foram realizados, seguindo o procedimento descrito anteriormente.  

Para a extração das proteínas, as células foram coletadas por centrifugação a 

12000 x g por 20 min. A extração iniciou-se pela homogeneização do precipitado 

celular no tampão de extração (Tris-HCl 100mM, pH 8, com NaCl 200mM; Triton X100 

0,2% e Imidazol 10mM), numa relação de 10 mL do tampão por litro de cultura. As 
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células foram rompidas por ultrassom em sonicador Branson Sonifier 250 (Branson, 

Connecticut, USA), com 30% da razão cíclica por até 30 min com intervalos de 30 s 

(Duty cycle 20; Out put 5). As amostras foram submetidas à centrifugação por 20 min, 

a 4°C, 38724 x g, para separação de extratos solúveis (sobrenadante) e insolúveis 

(precipitado de restos celulares). 

 

 

4.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  

 

 

A análise da expressão da proteína foi realizada através da eletroforese 

desnaturante em gel de poliacrilamida 10% SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970), com o 

sistema mini-protean (Bio-Rad). A corrida foi realizada a 20 mA, com o tampão de 

corrida Tris-Glicina [50 mM de Tris-HCl; 150 mM de Glicina e 0,1% de SDS (p/v)]. O 

preparo das amostras ocorreu com a adição do tampão de amostra 2X e fervura por 

10 min a 95°C e o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue [40% de metanol (v/v); 

10% de ácido acético glacial (v/v) e Coomassie R-250 a 0,1% (m/v)] e descorado em 

solução contendo 10% de ácido acético (v/v) e 10% de etanol (v/v). Cada etapa da 

obtenção da proteína foi analisada individualmente por meio de SDS-PAGE. 

 

 

4.7 Purificação de enzimas proteolíticas  

 

 

4.7.1 Purificação por cromatografia de afinidade  

 

 

Os extratos celulares obtidos na fração solúvel foram submetidos à purificação 

por cromatografia de afinidade a metal usando a resina Ni-NTA Agarose (Qiagen, 

Venlo, Limburgo, Holanda), carregada com níquel, o que permite a purificação de 

proteínas com cauda de histidina (6xHis tag). Assim, foram acrescentados ao tampão 

de extração (descrito no item 4.5) para lavagem da coluna de polipropileno (Bio-Rad) 

e eluição da proteína, um gradiente descontínuo de imidazol (de 10 mM a 1 M), que 
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também possui afinidade pelo níquel de forma que compete com os aminoácidos da 

histidina pela ligação à resina e possibilita a eluição da proteína alvo.  

 

 

4.7.2 Purificação por exclusão molecular  

 

 

As frações de interesse coletadas da purificação por afinidade foram 

concentradas em concentrador para centrifugação Amicon Ultra, MWCO 30 kDa 

(Merck MilliPore, Billerica, Massachusetts, USA). O material concentrado foi 

submetido à purificação por filtração em gel em aparelho Akta Pure System, filtro de 

280 nm e célula de fluxo de 0,5 mm, com a coluna HiLoad Superdex 16/600 200 (GE 

Healthecare, Little Chalfon, UK) para purificação de proteínas de massasoleculares 

de 10 kDa até 600 kDa e um volume de coluna de 120 ml. O equilíbrio da coluna foi 

feito com dois volumes do tampão (100 mM de Tris-HCl, pH8,0; 200 mM de NaCl e 

5% glicerol), com as amostras coletadas em um fluxo de 0,5 mL/min. O resultado foi 

analisado pela formação do pico com base em um padrão de proteínas: Tiroglobulina 

bovina (670 kDa), γ-globulina (150 kDa), albumina (43 kDa), Ribonuclease A (13,7 

kDa) e Ácido ρ-amino benzoico (pABA) (0,13 kDa), usando a análises de regressão 

linear dos volumes de eluição de cada padrão. 

 

 

4.8 Determinação da atividade enzimática 

 

 

A atividade de ChtCP foi avaliada mensurando o aumento de aminoácidos 

hidrolisados (DOI; SHIBATA; MATOBA, 1981). As reações (100 µL) contendo 50 mM 

de tampão HEPES (pH 8.0, à temperatura ambiente); 0,4125 µM de enzima e 2 mM 

de substrato foram incubadas à temperatura de 20°C durante 30 min, finalizada com 

a adição de 0,2 mL do reagente Cd-ninhidrina (DOI; SHIBATA; MATOBA, 1981), 

incubado à 80° C durante 5 minutos para o desenvolvimento de cor e interrupção da 

reação hidrolítica por resfriamento no gelo. A absorbância foi mensurada a 500 nm. 

Uma unidade da atividade da enzima ChtCP foi definida como a quantidade de enzima 
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que produziu 1 mmol de produto por minuto, sob as condições de ensaio. Para 

determinar os parâmetros cinéticos, ensaios foram realizados em HEPES 50 mM (pH 

8) contendo de 1,25 a 30 mM de benziloxicarbonil Ala-Arg (ZAR), benziloxicarbonil 

Ala-Ala (ZAA), benziloxicarbonil Ala-Trp (ZAW), benziloxicarbonil Ala-Asn (ZAN), 

benziloxicarbonil Ala-Glu (ZAE) ou benziloxicarbonil Ala-Asp (ZAD) como respectivos 

substratos. As reações foram incubadas de 0 a 40 minutos à temperatura ambiente 

(20°C) e em intervalos de 10 minutos a absorbância foi verificada. Os parâmetros 

cinéticos foram obtidos ajustando os dados experimentais das mensuradosara a 

equação de Michaelis - Menten: v = Vmax [S] / Km+ [S]. A absortividade molar 

(epsilon) de cada substrato foi determinada utilizando os aminoácidos apropriados e 

em seguida gerando as respectivas curvas padrão. 

 

 

4.9 Avaliação dos parâmetros cinéticos  

 

 

Para obter os parâmetros catalíticos Km (Constante de Michaellis-Menten), 

Vmax (Velocidade máxima da reação), Kcat (Constante catalítica) e Kcat.Km-1 

(Eficiência catalítica), os ensaios foram realizados variando-se as concentrações de 

Z-Ala-Arg de 0,195 a 25 mM, determinando-se a velocidade inicial (V0) de cada 

reação. Os resultados foram obtidos pela regressão não linear dos dados, com auxílio 

do programa GraphPad Prism versão 5.00 para Windows (GraphPad Software, La 

Jolla California, USA.). 

 

 

4.10 Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática  

 

 

A atividade da enzima em diferentes temperaturas foi mensurada avaliando a 

atividade de 20 a 99°C, no ensaio padrão. Após o término do tempo determinado de 

incubação a absorbância foi aferida. 

A termoestabilidade foi mensurada pela estimativa da atividade enzimática 

residual após incubação da solução da enzima em diferentes temperaturas, na faixa 
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de 45°C a 80°C, por até 1 h, no termociclador em modo gradiente. Após o término do 

tempo de incubação, os tubos foram resfriados em gelo e a atividade residual foi 

aferida.  

 

 

4.11 Avaliação do efeito do pH sobre a atividade da enzima  

 
 

O efeito do pH foi investigado avaliando a atividade enzimática em tampões a 

uma concentração de 50 mM com diferentes valores de pH. Foram testados: McIlvaine 

(pH 3,0 até 4,5); Citrato de sódio (pH 4,0 até 6,5); Fosfato de sódio (6,5 até 8,0); Tris-

HCl (pH 7,0 até 8,5); Bicarbonato-NaOH (8,5 até 11); Glicina NaOH (8,5 até 10,5) e 

fosfato monosódio-NaOH (11,0 até 12,0), conforme ensaio padrão descrito 

anteriormente.  

 

 

4.12 Fluorometria de varredura diferencial 

 

 

Foi adicionado 1 μL do corante fluorescente SYPRO Orange (Sigma Aldrich, 

5000 x em DMSO, 1:80 diluído em H2O), 5 μg de ChtCP purificada (nas formas nativa 

e tratada com EDTA) por poço e concentrações de 0,5 a 10 mM de diferentes metais 

(Cd2+, Co2+, Cr2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+) em uma placa de PCR de 96 poços fino (nerbe 

plus) e 50 mM de HEPES pH 8 foi utilizado para ajustar o volume total por poço a 20 

μL. A placa foi selada e equilibrada a 25°C durante 10 min. Posteriormente, as 

amostras foram aquecidas em um sistema QPCR Stratagene Mx 3000P (Agilent) de 

25 a 95º C em incrementos de 0,5 ° C min-1 e a fluorescência foi monitorada usando 

uma câmera CCD (Ex 492 nm / Em 610 nm). O ponto de fusão TM para cada amostra 

foi determinado ajustando os dados (ajuste de sigmoidal de Boltzmann (mínimos 

quadrados)) com GraphPad Prism 5 e os pontos antes do mínimo e após o máximo 

de intensidade de fluorescência foram excluídos do ajuste (NIESEN; BERGLUND; 

VEDADI, 2007; MARION et al., 2017). 
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4.13 Ensaio de cristalização da enzima ChtCP 

 

 

A formação dos cristais de ChtCP ocorreu à 18°C, numa mistura de 1 μL de 

amostra de proteína (12 mg/ml) e 1 μL de solução de reservatório contendo Citrato de 

Sódio 0,1 M (pH 4), 20% (p / v) PEG 6000 equilibrado contra 0,4 mL de solução de 

reservatório durante 3-5 dias. Antes da coleta de dados, um cristal de ChtCP foi 

encharcado com licor-mãe contendo 20% (v / v) de glicerol adicionado como 

crioprotetor e N2 para criorefrigeração. A estrutura de ChtCP foi determinada pelo 

método de substituição molecular (pacote CCP4) usando as coordenadas atômicas 

de 5E3X (Protein Data Bank UniProtKB AC: A0A140UHP3) (LEE et al., 2015b). As 

rodadas subsequentes de refinamento foram pré-formadas usando o programa CNS 

(KABSCH, 2010). Os ajustes manuais e a reconstrução dos modelos foram realizados 

usando o programa O (MURSHUDOV et al., 2011; WINN et al., 2011). O modelo final 

foi validado com PROCHECK (EMSLEY; COWTAN, 2004). As coordenadas refinadas 

e fatores de estrutura serão depositados no RCSB Protein Data Bank sob um código 

de adesão. Todas as figuras estruturais foram preparadas usando PyMol (Versão 1.8 

Schrödinger, LLC). 

 

 

4.13.1 Coleta de dados, processamento e refinamento da estrutura 

 
 

Os dados de difração dos cristais criorefrigerados foram coletados na linha de 

luz I02 da Diamond Light Source, Oxfordshire, Reino Unido, usando um detector 

Pilatus 6M. O conjunto de dado da ChtCP foi indexado e integrado usando XDS 

(KABSCH, 2010). A estrutura foi resolvida por substituição molecular usando o 

programa Phaser do pacote CCP4 (WINN et al., 2011) com Fervidobacterium 

islandicum como modelo (PDB ID 5E3X), que compartilha 40% de aminoácidos 

identidade de sequência de ácido com ChtCP. A estrutura foi refinada usando 

REFMAC5 (MURSHUDOV et al., 2011) e fenix. Os programas de ajuste e o modelo 

foram corrigidos manualmente usando COOT (EMSLEY; COWTAN, 2004). Análises 

das estruturas e figuras foram feitas com PyMOL (https://pymol.org/2/).  

https://www.rcsb.org/pdb/search/smart.do?smartComparator=and&smartSearchSubtype_0=UpAccessionIdQuery&target=Current&accessionIdList_0=A0A140UHP3
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 Sequenciamento, análise das sequências e anotação genômica 

 

 

A análise do resultado do sequenciamento do CB10 (KISH, et al., 2017) 

identificou um genoma parcial de uma bactéria da família Chitinophagaceae com um 

total de 59.136.612 “reads” sequenciadas. Utilizando o programa Prinseq 

(http://prinseq.sourceforge.net), 22.401.727 foram identificadas com uma qualidade 

de Phred maior que 20. A organização dos contigs foi realizada utilizando o programa 

SPAdes (BANKEVICH et al., 2012), resultando em 6.041 contigs (8.209.897 pb), 50% 

de conteúdo G + C, 7.173 quadros de leitura aberta (ORFs) e 127 RNAs. A previsão 

genética e a anotação funcional do genoma preliminar foram realizadas usando o 

servidor RAST (AZIZ et al., 2008). O genoma anotado mostra ORFs para vários 

sistemas: parede celular e cápsula (158 ORFs), virulência, doença e defesa (145 

ORFs), metabolismo de potássio (19 ORFs), fagos, profagos, elementos transponíveis 

e plasmídeos (8 ORFs), transporte de membrana (186 ORFs), aquisição e 

metabolismo de ferro (16 ORFs), metabolismo de RNA (169 ORFs), metabolismo 

protéico (243 ORFs), divisão celular e ciclo celular (41 ORFs), regulação e sinalização 

celular (47 ORFs) , metabolismo secundário (24 ORFs), metabolismo de DNA (116 

ORFs), dormência e esporulação (6 ORFs), resposta ao estresse (119 ORFs), 

metabolismo de enxofre (48 ORFs), metabolismo de fósforo (38 ORFs) e metabolismo 

de carboidratos centrais (170 ORFs) (KISHI et al., 2017). A análise parcial do genoma 

mostra 75% de similaridade com o genoma de uma Chitinophaga (YASIR et al., 2011) 

das bases de dados do NCBI. 

O genoma parcial da Chitinophaga sp. CB10 (8.209.897 pb) aqui abordada teve 

uma boa cobertura em relação ao genoma de Chitinophaga pinensis (9.127.347 pb) 

(DEL RIO et al., 2010), que foi o primeiro a ser sequenciado (9.127.347 pb). 

 

 

5.2 Predição de peptidases no genoma de Chitinophaga sp. 
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Foram identificadas 82 ORFs no genoma bacteriano que possivelmente 

codificam peptidases que são semelhantes ao genoma de Chitinophaga pinensis 

anotadas na base de dados. Ao utilizar uma pesquisa comparativa entre estas, 

detectamos um total de setenta e duas peptidases pertencentes a vinte e seis grandes 

grupos de enzimas proteolíticas (clãs); resultados não mostrados nesse estudo. 

Assim, a partir de pesquisas na literatura onde consideramos características físico-

químicas tais como pH, temperatura e principalmente termoestabilidade selecionamos 

uma ORF que codificava para uma possível metalocarboxipeptidase, a qual 

chamamos de ChtCP (carboxipeptidade de Chitinophaga sp.), membro da família M32 

que possui membros de destaque em relação a termoestabilidade (Tabela 2), uma 

característica altamente desejável na indústria, tais como a enzima TaqCP de 

Thermus aquaticus; Pfu de Pirococcus furiosus; BsuCP de Bacillus subtilis.  

A projeção dessa comparação gerada pela plataforma Cytoscape indicou que 

a orf de interesse compartilha baixa interação molecular com as demais do seu clan. 

Esse fato corroborou para a escolha dessa ORF, uma vez que essas características 

não compartilhadas podem torná-la melhorada em comparação as já estudadas. 

 

 

Tabela 2: Proteínas da família M32 caracterizadas estruturalmente. 

 
Organismo Identificação da proteína 

PDB 
Identidade estrutural 

com ChtCP 
 

 
Fervidobacterium 

islandicum (FisCP) 
 

 
5E3X 

 
40% 

 

Thermus thermophilus 
(TthCP) 

 

3HOA 40%  

Pyrococcus furiosus 
(PfuCP) 

 

1K9X 35%  

Trypanosoma cruzi (TcrCP) 3DWC 34%  

 

 

5.3 Identidade sequencial de aminoácidos de ChtCP com metalopeptidases 
termofílicas.  
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A sequência de ChtCP consiste em 1503 pb (teor de G + C = 32%) codificando 

uma proteína com 500 aminoácidos. Não foi identificada nenhuma sequência de 

peptídeo sinal. A comparação da sequência completa de aminoácidos com as 

proteínas do banco de dados apresentou a maior homologia (94%) com a 

carboxipeptidase anotada (porém não caracterizada) de Chitinophaga jiangnisgensis 

(TR:A0A1M6VXX7_9BACT). O alinhamento estrutural usando o servidor ConSurf 

revelou uma impressão digital de 5 aminoácidos (Figura 4) que fornece uma 

assinatura para uma metalopeptidase termofílica (LEE et al., 2015a). 

 

 
Figura 4. O alinhamento de sequências múltiplas com a ORF_4039_CHT_M32 que 

codifica a proteína ChtCP mostra regiões conservadas quando 
comparadas aos membros mais representativos da família M32 
carboxipeptidase. Carboxipeptidase de Fervidobacterium islandicum 
(FisCP; PDB 5E3X); carboxipeptidases de Thermus thermophilus (TthCP; 
PDB 3HOA); carboxipeptidase de Pyrococcus furiosus (PfuCP; PDB 1K9X); 
carboxipeptidase de Trypanosoma cruzi (PDB 3DWC) e a 
orf_2990_DUF885 de Chitinophaga sp., uma possívem codificadora de 
metalocarboxipeptidase O elemento de impressão digital, de acordo com a 
análise do servidor ConSurf, fornece uma assinatura para 
metalopeptidases termofílicas que é destacado em azul (HEXXH). 

 

 

5.4 Amplificação e clonagem do gene no vetor pHAT2  
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A sequência codificadora de peptidase com potencial biotecnológico 

identificada em etapas anteriores serviu como molde para a construção de 

oligonucleotídeos iniciadores visando à amplificação do gene para clonagem e 

expressão da proteína correspondente. A amplificação do gene codificado pelas ORF 

ChtCP a partir do DNA genômico de Chitinophaga sp. resultou em fragmentos do 

tamanho esperado (Figura 5). Uma vez obtido o fragmento de interesse, este foi 

submetido à clivagem com as enzimas de restrição correspondente para clonagem no 

vetor de expressão pHAT2. 

 

 

 

Figura 5. Eletroferograma do fragmento gênico de interesse em gel de agarose 1% e 
corado com brometo de etídeo. 1. Marcador de tamanho molecular 1kb DNA 
ladder (Fermentas). Canaletas (2-14) Gradiente de temperatura com 
variação de 60 a 70°C. A seta      indica a temperatura escolhida (64.4). 

 

 

Os produtos digeridos foram utilizados nas reações de ligação com o vetor para 

posterior transformação das células de E. coli BL21(DE3). As colônias foram 

analisadas por meio de PCR com oligonucleotídeos específicos para cada ORF. O 

perfil eletroforético em gel de agarose possibilitou verificar que os clones coletados da 

construção pHAT2-ChtCP tiveram amplificação da região de interesse e um clone foi 

selecionado para dar continuidade aos ensaios de expressão 

 

 

5.5 Ensaio de expressão e extração das proteínas recombinantes  
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A análise inicial da propriedade protéica tais como massa molecular e ponto 

isoelétrico (pI) teóricos, está descrita na (Tabela 3). Os dados obtidos com estas 

análises foram utilizados em ensaios posteriores, para a identificação da proteína de 

interesse no gel de poliacrilamida. 

 

 

 

Tabela 3. Características da ChtCP selecionadas a partir do programa ProtParam 
(http://web.expasy.org/protparam/) 
 

 

ChtCP  

Aminoácidos 
 

500 

Massa molecular (KDa) 
 

57,38 

Ponto isoelétrico (pI) 
 

5,61 

Número de cisteínas (Cys) 3 

  
  
  
  

Após a identificação dos parâmetros teóricos, foram realizados testes de 

expressão e posterior extração das proteínas. Na Figura 6 é possível observar e 

comparar as proteínas do extrato celular antes da indução e após a indução. Após 

definir as condições ideais de expressão foi possível obter 56 mg/µL de proteína 

solúvel para prosseguir com a purificação.  
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Figura 6. Eletroforograma em gel de poliacrilamida 12% com SDS (SDS-Page) do 
extrato celular total da bactérias E. coli BL21(DE3) transformada como 
PHAT2-ChtCP. Canaletas: (M) Marcador de tamanho molecular (Precision 
Plus Protein Unstained BioRad), (1) extrato celular (EC) sem indução, (2) 
EC após 4 h de indução com 0,4 mM de IPTG, (3) EC após 6 h de indução, 
(4) Primeiro extrato, (5) Segundo extrato. A seta indica o peso molecular da 
proteína (57KDa).  

 

 

5.6 Expressão e avaliação da estrutura quaternária da enzima ChtCP  
 

 

Caracterizando bioquimicamente a enzima ChtCP, esta foi expressa em células 

de E. coli BL21(DE3) na fração solúvel após testes de otimização em diferentes 

temperaturas (dados não mostrados). A melhor condição para a obtenção da proteína 

ativa e solúvel deu-se ao induzir as células com IPTG a uma concentração final de 0,4 

mM, a 30°C, por 16h, a 200 r.p.m. de agitação orbital. A proteína foi purificada por 

cromatografia de afinidade e eluída em um gradiente descontínuo de imidazol (de 10 

até 500 mM), as amostras 5, 6, 7 e 8 foram reunidas e concentradas (Figura 7). A 

análise de SDS-Page da proteína purificada revelou que sob condições de 

desnaturação, sua massa molecular correspondia à massa de 57 kDa (massa prevista 

com a ferramenta ProtParam). Porém, a proteína purificada foi submetida a um passo 

de purificação por cromatografia de exclusão molecular, cujo perfil cromatográfico 
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apresentou um pico principal e outros que podem ser possíveis contaminações, porém 

pela baixa quantidade foram desconsiderados (Figura 8).  

 

 
Figura 7. Super expressão e purificação de ChtCP em sua forma ativa. A. 

Eletroforograma SDS PAGE para cada etapa de purificação da ChtCP. 
Canaletas: (M) Marcador de peso molecular, (1 e 2) Pellet após indução, 
(3) Proteínas não ligadas na resina de Ni-NTA, (4) ChtCP eluída com 10 
mM de imidazol, (5) ChtCP eluída com 50 mM de imidazol, (6) ChtCP 
eluída com 100 mM de imidazol, (7) ChtCP eluída com 200 mM de 
imidazol, (8) ChtCP eluída com 500 mM de imidazol. A seta indica a 
massa molecular da proteína. 
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Figura 8. Perfil de eluição de ChtCP por filtração em gel utilizando Superdex 16/600 200. Linha azul (▬) corresponde ao mAu mensurada a 280 nm. 

Pico A: corresponde à agregação de oligômeros de ChtCP com baixa atividade. Pico B: frações com alta atividade enzimática. Caixa superior 

direita: análise de SDS-PAGE das frações obtidas pela cromatografia de filtração em gel. 
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5.7 Cinética enzimática 
 

 

Para investigar os locais P1´ e P1 de ChtCP no C-terminal de substratos 

peptídicos, a especificidade do substrato de ChtCP purificada foi examinada pela 

cinética em estado estacionário utilizando substratos sintéticos (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4. Cinética enzimática de ChtCP. 

 

Substrato Sigla Classe Fórmula 
molecular 

Km 
(M) 

Kcat (s-

1) 
Kcat/Km 
(s-1 M-1) 

Z-Ala-Ala-
OH 

ZAA Hidrofóbico C14H18N2O5 0.0032 3.74E+04 1.04E+07 

Z-Ala-Arg-
OH 

ZAR Positivo C17H25N5O5 0.0035 3.77E+04 1.07E+07 

Z-Ala-Trp-
OH 

ZAW Hidrofóbico C22H23N3O5 0.0010 1.63E+03 1.49E+06 

Z-Ala-Asn-
OH 

ZAN Neutro C₁₅H₁₉N₃O₆ 0.3400 8.88E+03 2.60E+05 

Z-Ala-Glu-
OH 

ZAE Negativo C16H20N2O7 - - - 

Z-Ala-Asp-
OH 

ZAD Negativo C15H18N2O7 - - - 

Z = benziloxicarbonil 

 

 

Em particular, a ChtCP mostrou a maior eficiência catalítica (kcat / Km) 

para ZAR (1.07E+07) a ZAA (1.04E+07) e melhor Km (M) quando na presença 

do ZAW (0,0010). No entanto, para os aminoácidos negativos (Asp) não houve 

reação. Estes resultados demonstraram que a ChtCP tem a preferência pelo 

substrato com aminoácidos básicos no C- terminal (o local P1´) 

ZAR>ZAA>ZAW>ZAN. A figura 9 mostra o experimento realizado com um 

substrato da preferência de ChtCP. Pode ser observado que já com 2 mM de 

substrato, aos 5 minutos de reação, a enzima mostrou atividade. 
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Figura 9. Experimento da cinética enzimática na presença do substrato Z-Ala-
Arg corado com o reagente Cd-ninidrina emitindo a coloração púrpura 
de Ruhemann´s. C: controle da reação. 

 

 

5.8 Substrato específico requerido para atividade de ChtCP 

 

 

Uma pesquisa embasada nas enzimas pertencentes a família M32 já 

caracterizadas fez com que os substratos Z (benzyloxycarbonyl) – Ala- X= (A, D, 

E, N, R, W) fossem escolhidos para esse estudo (mostrados na tabela anterior). 

A ChtCP mostrou uma preferência por substratos que continham resíduos 

hidrofóbicos (W, A) e carregados positivamente (R). No entanto, em comparação 

com as demais carboxipeptidases M32 disponíveis na literatura, a ChtCP possui 

ampla especificidade o que corrobora com os estudos anteriores que indicaram 

o mesmo comportamento para as carboxipeptidases M32 extremófilas, que 

possuem ampla especificidade de substrato, com atividade baixa para  o 

glutamato e aspartato e nenhuma atividade para substrato com prolina 

(BARRETT; RAWLINGS; WOESSNER, 2004). Por outro lado, a TaqCP (LEE et 

al., 1994) mostrou uma especificidade de substratos para os dipeptídeos N-Cbz 

(sinônimo de benzyloxycarbonyl) apenas para resíduos aromáticos, neutros e 

glutamato. 

A enzima PfuCP isolada de P. furious exibe ampla especificidade em 

relação a uma gama de substratos C-terminais que incluem aminoácidos 

básicos, aromáticos, neutros e polares. A comparação de sua atividade relativa 
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em relação a uma série de substratos dipeptídeos N-Cbz (ZAX, onde X varia) 

revelou que PfuCP exibe a maior atividade em relação aos peptídeos ZAR 

(arginina) e ZAK (lisina) (CHENG; RAMAKRISHNAN; CHAN, 2008). Isto sugere 

uma preferência por resíduos básicos no C-terminal dos substratos. A partir 

destes ensaios, a PfuCP mostrou-se incapaz de digerir C-terminais com glicinas, 

prolinas ou resíduos ácidos (Asp ou Glu). Esses resultados também foram 

observados com a enzima ChtCP. A hidrólise de ZAR pela carboxipeptidase de 

Pfu está ilustrada na figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Hidrólise de ZAR por PfuCP. A amina livre da arginina liberada reage 
com a ninidrina para produzir o cromóforo, a púrpura de Ruhemann´s 
(absorbância a 500 nm) (CHENG; RAMAKRISHNAN; CHAN, 2008). 

 

 

 

A enzima LmaCP1 isolada de L. major tem ampla especificidade de 

substrato sem atividade detectável para ZAY, ZAN ou ZAE (ISAZA et al., 2008). 

A enzima termoestável TthCP isolada de T. thermophilus exibiu uma 

especificidade de substrato similar às outras carboxipeptidases M32 estudadas, 
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clivando uma ampla variedade de substratos ZAX, mas favorecendo os C-

terminais com resíduos Arg, Ala e Trp exibindo baixa especificidade para 

substratos com aminoácidos ácidos C-terminais (LEE et al., 2009). 

 

 

 

Figura 10. Hidrólise de ZAR por PfuCP. A amina livre da arginina liberada reage 
com a ninidrina para produzir o cromóforo, a púrpura de Ruhemann´s 
(absorbância a 500 nm) (CHENG; RAMAKRISHNAN; CHAN, 2008). 

 

 

 

5.9 Avaliação do pH e temperatura requeridos pela enzima ChtCP  

 

 

A curva de pH para ChtCP mostrou uma atividade máxima dentro de um 

intervalo de pH de 7,0 a 9,0 com preferência para valores de pH entre 7,0 e 8,0 

(Figura 11). Entretanto, a atividade enzimática se mostrou reduzida abaixo de 

60% apenas quando o pH era inferior a 6,5 ou superior a 9,5, o que denota uma 

grande amplitude de pH com índice de hidrólise enzimática utilizável no contexto 

biotecnológico. Por outro lado, estes dados evidenciam um caráter peculiar de 
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ChtCP, uma vez que a maioria das metalocarboxipeptidases M32 possuem 

preferência por uma faixa estreita de pH, sendo a maioria próxima da 

neutralidade, ou de caráter levemente ácido, a exemplos da enzima PfuCP, que 

mostrou uma melhor atividade entre pH 6,2 e 6,6 (CHENG; RAMAKRISHNAN; 

CHAN, 2008); FisCP em pH 7,0 (LEE et al., 2015b); a TcrCP também em pH 6,2. 

De acordo com WANG (2014) a diminuição substancial na atividade fora do 

intervalo de pH de 7,0 a 9,0 é principalmente devido às alterações irreversíveis 

na estrutura da proteína pelo pH ou pela desestabilização do tipo de tampão 

utilizado.  

 

 

Figura 11: O efeito do pH na atividade enzimática de ChtCP em diferentes 
tampões: Tampão Citrato de Sódio (pH 4, 5 e 6); Tampão Tris-HCl 
(pH 7 e 8); Tampão de Bicarbonato de Sódio (pH 9, 10 e 11). 

 

 

A atividade da enzima purificada em diferentes temperaturas (de 20 a 

99ºC) foi determinada após incubação durante 30 min, em 50 mM de tampão 

Hepes com pH 8. A proteína ChtCP recombinante purificada mostrou uma 

temperatura ótima de 60ºC, embora a faixa de atividade ótima desta enzima 

tenha sido praticamente mantida nas temperaturas de 65 e 70ºC. Nas faixas de 

temperatura de 30 a 35°C e 90 a 99°C, a enzima ChtCP ainda manteve mais de 

60% de sua atividade (Figura 12) o que aliada a grande amplitude de pH 

conferem à ChtCP um perfil extremamente promissor para utilização industrial. 
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Figura 12: Efeito da temperatura sobre a atividade da ChtCP determinada com 
50 mM de tampão HEPES (pH 8,0). 

 

 

Em contraste, mesmo nas faixas de temperatura em que a atividade 

residual foi considerada baixa ainda obteve-se resultados superiores a outros 

membros de peptidases M32, sendo que a enzima ChtCP com atividade relativa 

residual de 20% a 20°C difere da enzima PfuCP (CHENG; RAMAKRISHNAN; 

CHAN, 2008) que não mostrou atividade nas temperaturas inferiores a 40ºC, sob 

condições padrões. As carboxipeptidases relatadas para as bactérias 

Sulfoloobus solfataricus e Thermus aquaticus possuem temperatura ótima entre 

85 e 80°C, respectivamente e a PfuCP exibe uma temperatura ótima superior a 

90°C (COLOMBO et al., 1992; LEE et al., 1994; CHENG; RAMAKRISHNAN; 

CHAN, 2008). A tabela 5 mostra as características das principais 

metalocarboxipeptidases caracterizadas. 

A capacidade de agir nas temperaturas superiores a 40° C é de 

importância biotecnológica, reduzindo assim o risco de contaminação por micro-

organismos mesofílicos durante a fermentação. Além disso, esta característica 

favorece a solubilidade do substrato e do produto e aumenta a atividade pois 

reduz a viscosidade e aumenta os coeficientes de difusão dos substratos 

(MERHEB-DINI et al., 2009; SIERRA et al., 2017). 
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Tabela 5. Características das principais carboxipeptidases caracterizadas da família M32. 

Micro-organismo Enzima T° Ótima pH Ótimo Íon  Referência 

Thermus aquaticus TaqCP 80°C 8 Co2+  Zn2+ (LEE et al., 1994) 

Pyrococcus furiosus PfuCP 90-100°C 6.2/6.6 Co2+  Zn2+ (CHENG; 
RAMAKRISHNAN; CHAN, 
2008) 

Bacillus subtilis BsuCP  5.5 Mn2+ Zn2+ (UMBREIT; STROMINGER, 
1973) 

Leishmania major LmaCP1    (ISAZA et al., 2008) 

Thermococcus sp NA1 TNA1_CP 70-80°C 6.5 Co2+ (LEE et al., 2006) 

Trypanossoma cruzi TcMCP-1  7.6 Co2+ (NIEMIROWICZ et al., 
2008) 

Trypanossoma cruzi TcMCP-2  6.2 Co2+ (NIEMIROWICZ et al., 
2008) 

Geobacillus strain SBS-4S CBPSBS 70°C 7.5 Co2+ (TAYYAB et al., 2011) 

Chitinophaga sp. ChtCP 60-75°C 7.5-8.0 Co2+ Mn2+ Este trabalho 
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5.10 A influência dos íons metálicos e inibidores de peptidases na atividade 
enzimática da ChtCP 

 

 

A enzima tratada com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) não 

mostrou atividade, o que é característico das metaloenzimas (Figura 13). Ao 

mesmo tempo, o tratamento com EDTA remove o fator interferente da presença 

íons divalentes incorporados ao extrato enzimático provenientes de impurezas 

presentes nos meios de cultivo e demais reagentes utilizados, permitindo-se a 

obtenção da enzima na forma de apoenzima. Portanto, foi realizada uma diálise 

para a retirada do EDTA e em seguida os efeitos dos íons metálicos divalentes 

na atividade de ChtCP foram avaliados. Assim, foram adicionados à apoenzima 

diferentes íons metálicos e incubados à temperatura ambiente durante 1 h e a 

sua atividade residual foi então determinada (Figura 13). Os íons divalentes Mn+2 

e Co+2 aumentaram significativamente a atividade da ChtCP-EDTA (Figura 13). 

No entanto, ao contrário de outras CPs, a ChtCP não foi ativada por Zn+2. 

Também investigamos os efeitos de inibidores de peptidase e detergentes na 

atividade ChtCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 13: Efeito dos inibidores de proteases (EDTA e PMSF); detergentes 

(Tween 20, Triton X100 e SDS) e Íons metálicos em relação à 
proteína nativa. 
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Embora a adição de EDTA e do SDS tenha inibido completamente a 

atividade enzimática, outros inibidores, como PMSF, Tween 20 e Triton X100, 

não apresentaram efeito inibitório (Fig. 13). Consequentemente, essa enzima 

possui características de uma metalopeptidase, porém mantendo 95% da 

atividade na presença de íons de magnésio e não sofrendo inibição quando em 

contato de metais pesados, tais como, cádmio e cromo. 

 

 

5.11 O efeito dos íons metálicos sob a temperatura de desnaturação 
enzimática 
 

 

As estruturas tridimensionais das proteínas são estabilizadas por uma 

combinação de interações eletrostáticas e hidrofóbicas, juntamente com a 

formação de múltiplas ligações de hidrogênio entre as cadeias laterais dos 

aminoácidos dentro da estrutura. Como tal, as interações que estabilizam a 

estrutura da proteína são apenas suficientes para manter a estrutura dentro de 

uma faixa estreita de condições ambientais. Se as condições da solução 

estiverem fora deste intervalo, através de uma mudança no pH ou temperatura, 

uma desnaturação entropicamente conduzida ou um desdobramento pode 

ocorrer rapidamente. A enzima ChtCP apresentou uma temperatura de 

desnaturação (Tm) à 60° C na ausência de íons metálicos (Figura 14). No 

entanto, na presença de alguns íons metálicos essa Tm foi aumentada em até 

30% (Figura 15). Os íons metálicos que se destacaram foram: 5 mm Co+2 

(77.5°C) > 2 mM Cd+2 (73.1°C) > 5 mM Mn+2 (64.0°C). 
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Figura 14. Perfil de desnaturação térmica da estrutura secundária de ChtCP. As 
alterações na elipticidade foram representadas graficamente como 
uma função da temperatura a pH 7, 8 e 9. A intercepção da linha 
pontilhada indica a temperatura de fusão (Tm) estimada pelo ajuste 
dos dados utilizando a função sigmoide. 

 
 
 
 
 

 

Figura 15: Temperatura de Melting (TM) avaliada na presença dos íons 
metálicos (fluorescência versus concentração de metal). 

 

 

5.12 Estrutura geral da ChtCP e seu sítio ativo  
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A evolução do cristal se deu em três dias (Figura 16). A estrutura cristalina 

da ChtCP foi determinada à resolução de 1.2 Å. O cristal de ChtCP pertence ao 

grupo espacial P21 21 21 e contém única molécula em uma unidade assimétrica 

(Tabela 6). As características gerais da ChtCP monomérica são semelhantes às 

de outras CPs relatadas com RMSD de <1.7 Å. RMSD do inglês Root Mean 

Square Deviation  - desvio da raiz quadrada média das posições atômicas - é a 

medida da distância média entre os átomos das proteínas sobrepostas. 

 

 

 
 
Figura 16.Evolução do cristal de ChtCP. O desenvolvimento do cristal se deu 

sob as seguintes condições: proteína 12 mg/ml em solução-mãe 
(Tampão: citrato de sódio 0,1M pH5 e Precipitante: PEG 6K 20%) no 
terceiro dia de incubação (indicado pelo retângulo preto). 

 

 

 

Quando visto ao longo do sulco do substrato, a proteína pode ser dividida 

em dois subdomínios associados à ligação do substrato e à dimerização, 

respectivamente (Figura 17). 
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Figura 17: Interface da dimerização de ChtCP representada pelo tracejado. 
 

 
 
Tabela 6. Estatísticas da coleta de dados cristalográficos da enzima ChtCP. 
 

  ChtCP  

Diffraction statistics  
Beamline I-03 
   Wavelenght (Å) 0.9795 
   Temperature (K) 100 
   Space group P21 21 21 
Cell parameters  
   a, b, c (Å) 93.10 110.27 113.87 
   α, β, ϒ (°) 90.00 90.00 90.00 
   Data resolution (Å) 1.39 – 1.41  
   Completeness (%) 99.8 (100) 
   Redundancy 9.9 (9.7) 
   Total reflection 278,143 
   Unique reflections 27,347 (1412) 
   Rmerge

a (%) 9.7 (53.1) 
   Matthew´s coeficiente (Å3 Da-1) 2.38 
   Solvent contente (%) 48.30 
   No. Of chains per asymmetric unit 1 
Refinement statistics  
Rwork/Rfree (%) 17.9/24.1 
   Protein residues/water 489/314 
RMSD  
   Angle (°) 1.039 
   Length (Å) 0.007 
   Average B-factors (Å2) 16.90 
Ramachandran plot  
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   Most favored regions (%) 97.95 
   Allowed regions (%) 1.85 
   Outliers (%) 0.21 

Os valores entre parênteses são para o shell de resolução mais alta. 
a Rsym =∑|Iobs -Iavg| / Iobs, onde Iobs é a intensidade observada da reflexão 
individual e Iavg é uma média sobre os equivalentes de simetria. 
b Rcyst =∑|| Fobs | - | Fcalc || /∑Fobs | × 100 para 95% dos dados gravados. 
c Rfree é o fator R calculado usando 5% dos dados de reflexão escolhidos 
aleatoriamente e omitido desde o início do refinamento. 
d Calculado com o programa PROCHECK. 
 

 

 

Foi possível observar que o sítio ativo da ChtCP é composto 

principalmente de hélices α10-12. A hélice α10 tem o motivo HEXXH com suas 

duas histidinas (His267 e His271) (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Configuração do sítio ativo da ChtCP. Resíduos catalíticos de ligação 
a metais (His267; His271; Glu297). 

 

 

Os pesos moleculares das carboxipeptidases M32 são em torno de 50 

kDa (para a proteína monomérica) e possuem cerca de 500 aminoácidos. O 

motivo de ligação de metal conservado é HEXXH com um E localizado a jusante 

(downstream) (BARRETT; RAWLINGS; WOESSNER, 2004). 

As carboxipeptidases M32 estruturalmente caracterizadas, tais como a 

PfuCP (ARNDT et al., 2002); BsuCP (LEE et al., 2009); TthCP (LEE et al., 

2009);TcMCP-1 e TcMCP-2 (NIEMIROWICZ et al., 2007) e FisCP (LEE et al., 

H271 

G297 
H267 
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2015b), cristalizam como dímero. Em contraste,  estudos de filtração em gel de 

TaqCP por Lee et al. (COLOMBO et al., 1992; LEE et al., 1994) sugere que esta 

enzima é monomérica. 

 Uma visão importante sobre as características estruturais desta família 

de carboxipeptidases vem da estrutura de PfuCP para resolução de 2,2 Å (Figura 

19). 

 

 

 A            B 

 

FIGURA 19. Características estruturais de ChtCP e PfuCP. (A) Alinhamento da 
ChtCP com a PfuCP r.m.d.s. 1.2 Å. (B) Diagrama de fita do 
homodímero PfuCP (ID PDB: 1K9X). Figura preparada usando o 
Jmol acessado de um visualizador de código aberto Java para 
estruturas químicas tridimensionais em http://www.jmol.org/ (julho 
de 2011) (ARNDT et al., 2002) 

 

 

Assim como em ChtCP, cada subunidade do dímero PfuCP é 

essencialmente idêntica; elas podem ser descritas em forma ovalada onde sua 

principal característica distintiva é um sulco de ligação de substrato profundo que 

atravessa a proteína através de seu maior eixo (BARRETT; RAWLINGS; 

WOESSNER, 2004). 

A análise das carboxipeptidases M32 estruturalmente caracterizadas 

revelou uma interface de dimerização comum, inicialmente descrita para a 
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estrutura PfuCP (ARNDT et al., 2002), formada a partir de duas hélices α N-

terminais (α-hélices 1 - 2) e um loop exógeno em cada subunidade. Como 

observado em ChtCP, esta região contém um conjunto específico de resíduos 

altamente conservados para toda a família M32. A medida que mais estruturas 

se tornam disponíveis, a lista de homólogos estruturais M32 aumenta. Algumas 

estruturas homólogas são importantes reguladores humanos: a enzima 

conversora da angiotensina (ECA) (NATESH et al., 2003), a carboxipeptidase 

relacionada à ECA (ACE2) (TOWLER et al., 2004), a enzima thimet 

oligopeptidase humana (RAY et al., 2004) e a enzima conversora da 

angiotensina testicular humana (tACE) (NATESH et al., 2003). Os dados obtidos 

neste trabalho para o detalhamento estrutural da enzima ChtCP assumem papel 

relevante uma vez que contribuem para impulsionar um melhor conhecimento 

sobre os mecanismos de atuação e propriedades catalíticas da família M32, 

lançando as bases fundamentais para que outros estudos possam ampliar ainda 

mais a compreensão de suas interessantes propriedades de interesse industrial. 

 

 

6. CONCLUSÃO 
 

 

A ChtCP apresentou atividade em um amplo espectro de temperatura que 

varia de 20° à 99°C. Os membros da família M32 vêm sendo estudados visando 

a atividade enzimática sob altas temperaturas, porém ao pensarmos em 

aplicação industrial essa amplitude faz com que ChtCP possa ser explorada em 

diferentes etapas térmicas do processo. A caracterização estrutural unida à 

caracterização fisíco-química possibilitou um delineamento racional para futuros 

experimentos visando à aplicação da enzima na indústria, já que constatamos 

que ChtCP compartilha regiões homólogas com algumas 

metalocarboxipeptidases em destaque nos diferentes setores industriais.  
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