
RESSALVA 

Atendendo solicitação da autora, 
o texto completo desta tese será
disponibilizado somente a partir

de 13/12/2020 



Gabriela Salvador de Amo 

Expressão heteróloga e caracterização de xilanase de 

Myceliophthora heterothallica F.2.1.4 

São José do Rio Preto 
2018 

Câmpus de São José do Rio Preto 



Gabriela Salvador de Amo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Expressão heteróloga e caracterização de xilanase de 

Myceliophthora heterothallica F.2.1.4 

 

 

 

Tese apresentada como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Doutor em Microbiologia, 
junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Microbiologia, do Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de São José do 
Rio Preto. 
 

 
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Orlando Bonilla 
Rodriguez 
Coorientadores: Profa. Dra. Eleni Gomes e Dr. 
Luciano Takeshi Kishi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto 
2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Gabriela Salvador de Amo 

 

  

Expressão heteróloga e caracterização de xilanase de 

Myceliophthora heterothallica F.2.1.4 

 
 
 

Tese apresentada como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Doutor em Microbiologia, 
junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Microbiologia, do Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de São José do 
Rio Preto. 

 
 
 
 

Comissão Examinadora 
 

 
Prof. Dr. Gustavo Orlando Bonilla Rodriguez 
UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto 
Orientador 
 
Prof. Dr. Henrique Ferreira 
UNESP – Câmpus de Rio Claro 
 
Profa. Dra. Fátima Pereira de Souza 
UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto 
 
Profa. Dra. Maria de Lourdes Teixeira de Moraes Polizeli 
USP – Câmpus de Ribeirão Preto 
 
Prof. Dr. Eduardo da Silva Martins 
UEMG – Câmpus de Frutal 
 
 
 

São José do Rio Preto 
13 de dezembro de 2018 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao meu orientador, professor Dr. Gustavo Orlando Bonilla Rodriguez, pela 

oportunidade, confiança e paciência ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

Aos meus coorientadores, professora Dra. Eleni Gomes, pelos ensinamentos, 

disponibilidade e auxílio durante a execução do projeto, e Dr. Luciano Takeshi Kishi, 

pela imensa contribuição nas análises de bioinformática. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, pelo 

incentivo à qualificação e concessão de afastamento para dedicação integral ao 

doutorado ao longo deste último ano. 

A todos os colegas de laboratório que me auxiliaram, em especial à Dra. 

Carolina Bezerra Bussoli, por todos os ensinamentos e pela valiosa contribuição 

desde o início do projeto, e ao Dr. Ronivaldo Rodrigues da Silva, sempre disposto a 

compartilhar seus conhecimentos.  

A Lorena, Carlos Eduardo, Eduardo, Cíntia, Raísa, Pâmela, Vanessa, Jéssica 

e todos os demais colegas pela prazerosa convivência no laboratório.  

A minha família, pela compreensão, apoio e incentivo, principalmente aos 

meus pais, Alder e Rosângela e ao meu marido, Fernando. 

A todos os professores e funcionários da UNESP que colaboraram direta e 

indiretamente para a execução deste trabalho, especialmente ao professor Dr. 

Henrique Ferreira, pela colaboração durante a etapa inicial do projeto. Muito obrigada 

a todos! 

 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMO 

 

Xilanases são enzimas que apresentam diversificada aplicação industrial, 

justificando-se a busca por organismos produtores, bem como efetuar sua 

caracterização bioquímica e testes de aplicação. A expressão heteróloga destas 

proteínas é uma ferramenta interessante, pois pode permitir a produção enzimática 

em larga escala e com uso de meios de cultura simples e de baixo custo. Neste 

trabalho, um gene codificador de xilanase, pertencente à família GH11, do fungo 

termofílico Myceliophthora heterothallica foi isolado via RT-PCR e expresso 

heterologamente em Escherichia coli e Pichia pastoris. Foi feita uma caracterização 

bioquímica das enzimas recombinantes purificadas, que apresentaram massa 

molecular próxima a 25 kDa. A temperatura e pH ótimos da enzima expressa em E. 

coli foram 55 °C e 6,0, respectivamente. A xilanase recombinante expressa em P. 

pastoris, por sua vez, apresentou temperatura ótima de 70 °C e pH ótimo de 6,5. 

Ambas apresentaram estabilidade em amplo intervalo de pH, porém, diferiram 

consideravelmente quanto à termoestabilidade, a qual foi superior na enzima 

expressa em sistema eucarioto. Do ponto de vista industrial, as enzimas possuem 

características interessantes, tais como elevada especificidade pelo substrato xilana 

e tolerância a diversos íons e reagentes. Também foi executada uma análise do 

transcriptoma de M. heterothallica, de modo que diversas sequências codificadoras 

de enzimas lignocelulolíticas, além de xilanases, foram identificadas. Esses dados 

certamente contribuirão para estudos futuros de clonagem e expressão heteróloga 

de enzimas degradadoras de biomassa vegetal.  

 

Palavras-chave: biotecnologia, expressão heteróloga, Myceliophthora 

heterothallica, xilanase. 

 
 

  
  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Xylanases are enzymes that present diverse industrial applications, justifying the 

search for producing organisms, as well as to perform their biochemical 

characterization and application tests. The heterologous expression of these proteins 

may be interesting as it may allow the enzymatic production in large scale using 

simple and low cost culture media. In this work, a xylanase encoding gene, belonging 

to the GH11 family of the thermophilic fungus Myceliophthora heterothallica was 

isolated by RT-PCR and expressed heterologously in Escherichia coli and Pichia 

pastoris. A biochemical characterization of the purified recombinant enzymes (Mw 

around 25 kDa) was performed. The optimal temperature and pH of the enzyme 

expressed in E. coli were 55 °C and 6,0, respectively. The recombinant enzyme 

expressed in P. pastoris, on the other hand, had an optimal temperature of 70 °C and 

an optimum pH of 6,5. The two enzymes showed stability at a wide pH range, but 

differed significantly in thermostability, which was higher in the enzyme expressed in 

eukaryotic system. From the industrial point of view, the enzymes have interesting 

characteristics, such as high specificity for xylan and tolerance to several ions and 

reagents. An analysis of the M. heterothallica transcriptome was also performed, so 

that several sequences encoding lignocellulolytic enzymes, in addition to xylanases, 

were identified. These data will certainly contribute to future studies of cloning and 

heterologous expression of enzymes degrading plant biomass. 

 

 

Keywords: biotechnology, heterologous expression, Myceliophthora heterothallica, 

xylanase.
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1. INTRODUÇÃO 
 

Xilanases são enzimas hidrolíticas que clivam aleatoriamente as ligações β-1,4 

do polissacarídeo xilana, principal componente da hemicelulose e um dos principais 

constituintes da parede celular vegetal (COLLINS; GERDAY; FELLER, 2005). Em 

conjunto com celulases e pectinases, as xilanases são responsáveis por cerca de 20 

% do mercado mundial de enzimas, uma vez que apresentam uma diversificada 

aplicação industrial, incluindo a produção de alimentos, medicamentos, adoçantes, 

solventes, combustíveis e ainda, o branqueamento da polpa de papel (HO, 2018; 

SHARMA; KUMAR, 2013; WALIA et al., 2017). Dada a importância destas enzimas, 

justifica-se a busca por organismos produtores, bem como a purificação e a 

caracterização das mesmas. 

As xilanases são produzidas por diversos organismos, incluindo bactérias, 

fungos, protozoários, algas, crustáceos, insetos, moluscos e sementes de plantas 

terrestres. Entre as fontes microbianas, destacam-se os fungos filamentosos, pois 

estes produzem xilanases extracelulares e em níveis mais elevados que os 

observados em leveduras e bactérias (MÄKELÄ; DONOFRIO; DE VRIES, 2014; 

POLIZELI, et al., 2005). Os fungos termofílicos têm atraído especial atenção, visto que 

as enzimas produzidas por estes organismos podem apresentar maior 

termoestabilidade, permitindo a sacarificação da biomassa polissacarídica em 

temperaturas mais elevadas e reduzindo o tempo de reação e a viscosidade do 

substrato (BERKA et al., 2011).  

Embora a síntese de xilanases ocorra em maior quantidade em fungos do que 

em outros organismos, nem sempre a expressão ocorre em níveis satisfatórios para 

aplicação comercial, a qual requer uma boa relação custo/benefício, resultante de uma 

produção rápida e em larga escala, com uso de substratos simples e baratos 
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(LONSANE et al., 1985). Além disso, a purificação e caracterização de enzimas de 

interesse podem ser complexas devido à presença de isoenzimas ou outras proteínas 

que apresentem massa molecular, hidrofilicidade e ponto isoelétrico similares.  

Neste contexto, a clonagem e a expressão de genes codificadores de enzimas 

em um sistema heterólogo se tornam vantajosas. O fungo termofílico Myceliophthora 

heterothallica F.2.1.4 produz enzimas que atuam na degradação da biomassa vegetal 

e configura-se como uma espécie promissora para a prospecção de enzimas 

lignocelulolíticas, incluindo xilanases, que possam ser expressas heterologamente em 

leveduras e/ou bactérias. 

Pichia pastoris é uma levedura metilotrófica que pode ser geneticamente 

modificada para produzir enzimas em escala industrial e diversos casos de expressão 

de proteínas já foram descritos com uso deste microrganismo (KARNAOURI et al., 

2013; LI et al., 2018). A expressão heteróloga de proteínas também tem sido bem 

sucedida utilizando-se como hospedeiro a bactéria Gram-negativa Escherichia coli, 

que apresenta como vantagens rápido crescimento, uso de meios de cultivo simples 

e baratos e linhagens bem caracterizadas (REDDI; BHATTACHARYA; KUMAR, 2002; 

TANG et al., 2017).  

Neste trabalho, um gene codificador de xilanase de M. heterothallica foi isolado 

via RT-PCR, clonado e expresso heterologamente em E. coli e P. pastoris, tendo sido 

realizadas a purificação e caracterização bioquímica das enzimas recombinantes.  

Ao longo do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, também surgiu a 

oportunidade de realização de um estudo do transcriptoma de M. heterothallica, via 

RNA-seq, de modo que diversas sequências codificadoras de enzimas envolvidas 

com a degradação da biomassa vegetal puderam ser identificadas. Os resultados 
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obtidos através desta análise permitirão estudos futuros de expressão heteróloga de 

diversas outras enzimas do complexo lignocelulolítico.  
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CONCLUSÕES GERAIS 

Neste trabalho, a identificação de um gene codificador de xilanase da família 

GH11 do fungo termofílico Myceliophthora heterothallica foi realizada por meio da 

técnica de RT-PCR. A xilanase identificada foi expressa heterologamente com 

sucesso tanto em hospedeiro procarioto (Escherichia coli) quanto em hospedeiro 

eucarioto (Pichia pastoris).  

A enzima recombinante apresentou características interessantes quando 

expressa em ambos os hospedeiros, como: estabilidade em ampla faixa de pH, 

resistência a diversos íons, reagentes, solventes e compostos fenólicos, bem como 

elevada especificidade pelo substrato, apresentando atividade somente para xilana 

beechwood e xilana oat spelt.  

Em relação à termoestabilidade, porém, a enzima expressa em P. pastoris se 

mostrou mais promissora e, provavelmente, a glicosilação exerceu importante papel 

na estabilização da proteína. Além de maior termoestabilidade, a enzima expressa em 

levedura apresentou ainda atividade específica e afinidade pelo substrato mais 

elevadas. 

Desta forma, conclui-se que P. pastoris foi o hospedeiro heterólogo mais 

apropriado para a expressão da xilanase de M. heterothallica, destacando-se ainda 

como vantagens, a secreção da enzima no meio de cultura e maior produção da 

mesma de maneira solúvel.  

Por fim, ressalta-se que a identificação de sequências codificadoras de enzimas 

lignocelulolíticas, obtidas através do estudo do transcriptoma do fungo, contribuirão 

para estudos subsequentes de expressão heteróloga. 




