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RESUMO 

 

 

As quitinases são enzimas capazes de hidrolisar as ligações β-(1,4)-glicosídicas presentes em 

biopolímeros de N-acetil-β-D-glucosamina, principalmente quitina, um polissacarídeo 

estrutural presente na parede celular de diversos fungos. No presente trabalho, uma quitinase 

de classe I de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) foi expressa em sistemas heterólogos e a 

proteína recombinante (rVuChi) foi caracterizada bioquimicamente bem como em relação ao 

seu efeito sobre o crescimento micelial e germinação de esporos/conídios de fungos 

filamentosos. A seqüência de DNA codificando a proteína foi amplificada por PCR e clonada 

nos vetores de expressão pET32a(+) e pPICZαA, para expressão heteróloga em Escherichia 

coli e Pichia pastoris, respectivamente. A expressão de rVuChi em células de E. coli 

ArticExpress DE3 se deu em corpos de inclusão. Em seis estirpes de P. pastoris a proteína 

recombinante foi secretada, de forma solúvel, para o meio de cultura. Na fração extracelular 

da estirpe KM71H foi observada a maior atividade quitinolítica, após 72 horas de indução. A 

detecção de rVuChi foi feita por SDS-PAGE e com o kit Invision His-Tag stain, onde foram 

identificadas duas bandas protéicas de massas moleculares aparentes de 30 e 33 kDa. Ambas 

as bandas apresentaram a mesma sequência N-terminal e a ausência de N-glicosilação foi 

verificada. A quitinase recombinante estava presente principalmente na fração F0/40 

precipitada com sulfato de amônio e foi purificada a homogeneidade tanto por cromatografia 

de afinidade em matriz de quitina (com rendimento de 18,31 mg por litro de meio de cultura), 

quanto por cromatografia de interações hidrofóbicas em coluna de Phenyl Sepharose CL-4B 

(rendimento de 13,2 mg/L), seguidas de ultrafiltração em membrana com limite de exclusão 

de 50 kDa. A rVuChi apresentou atividades endo e exo-quitinolítica frente a quitina coloidal e 

hidrolisou glicol-quitina em gel de SDS-PAGE, embora não tenha apresentado atividade 

contra substratos sintéticos contendo p-nitrofenol. A quitinase purificada apresentou massa 

molecular de 32 e 33,1 kDa por cromatografia de exclusão molecular em colunas de Superose 

12 HR e Superdex 200, respectivamente. Em gel bidimensional, rVuChi apresentou um 

conjunto de seis „spots‟ com pI entre 4,44 e 5,15. A quitinase mostrou-se ainda termoestável 

em temperaturas até 50 °C e sua atividade enzimática máxima ocorreu em pH 5. Em geral, a 

presença de íons metálicos causou uma redução de sua atividade enzimática. O agente 

quelante EDTA (0,5%) estimulou a atividade enzimática enquanto que o detergente SDS 

(0,5%) a inibiu totalmente. A quitinase recombinante apresentou 37% de hélice alfa e 26% de 

folha beta, como determinado por espectroscopia de dicroísmo circular. A desnaturação de 

50% das moléculas de rVuChi ocorreu a 54,41 °C. Os espectros de fluorescência revelaram 

que a proteína produzida em P. pastoris estava em sua conformação totalmente enovelada. A 

quitinase recombinante de feijão-de-corda foi capaz de inibir totalmente a germinação de 

esporos de Penicillium herquei até 48 horas, na dose de 100 μg e causou inibição de 68%, nas 

doses de 50, 25 e 12,5 μg. Na dose de 150 μg, houve uma inibição de 55% na germinação dos 

conídios de Rhizoctonia solani e um leve efeito sobre a germinação dos esporos de 

Colletotrichum lindemuthianum e C. musae. Nenhum efeito da rVuChi foi observado sobre a 

germinação de esporos dos fungos C. gloeosporioides, Fusarium solani e F. oxysporum. 

Além disso, a proteína recombinante retardou o crescimento micelial de P. herquei em 

aproximadamente 50% (100 μg), porém não apresentou efeito sobre o crescimento micelial 

dos demais fungos. Desta forma, a quitinase classe I de V. unguiculata é uma proteína com 

atividade antifúngica. 
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ABSTRACT 

 

 

Chitinases are enzymes that hydrolyze the β-(1,4) glycosidic bonds present in biopolymers of 

N-acety-β-D-glucosamine, mainly chitin, a structural polysaccharide which is found in cell 

walls of several fungi. In plants, chitinases play a role as defense proteins against the attack of 

pests and pathogens. In this work, a class I chitinase from cowpea (Vigna unguiculata) was 

expressed in heterologous systems. The recombinant protein (rVuChi) was purified, and 

characterized biochemically and in relation to its effects on mycelial growth and germination 

of spores/conidia of filamentous fungi. The DNA coding sequence of the cowpea chitinase 

was amplified by PCR and the products cloned in the expression vectors pET32a(+) and 

pPICZαA, for heterologous expression in Escherichia coli and Pichia pastoris, respectively. 

In E. coli cells, the recombinant fusion protein occurred mainly as inclusion bodies. On the 

other hand, in six strains of P. pastoris, the recombinant cowpea chitinase was secreted in a 

soluble form into the culture medium. The highest chitinase activity was detected in the 

extracellular fraction of KM71H strain, 72 hours after induction. The recombinant VuChi was 

detected by SDS-PAGE and Invision His-Tag stain kit, which identified two protein bands 

with apparent molecular masses of 30 and 33 kDa. These two protein bands showed the same 

N-terminal sequence, and an absence of N-glycosylation. Most recombinant chitinase secreted 

into the culture medium was recovered in the fraction F0/40, precipitated with ammonium 

sulfate. The expressed protein was purified to homogeneity by affinity chromatography on 

chitin matrix (yield of 18.31 mg per liter of culture medium), or by hydrophobic interactions 

chromatography on a column of Phenyl Sepharose CL-4B (yield = 13.2 mg/L), followed by 

ultrafiltration in a membrane with exclusion limit of 50 kDa. The purified rVuChi was able to 

hydrolyze colloidal chitin (in solution) as well as glycol chitin (in SDS-PAGE), although it 

did not show enzymatic activity against synthetic substrates containing p-nitrophenol. The 

purified chitinase showed molecular masses of 32 and 33.1 kDa by size exclusion 

chromatography on columns of Superose 12 HR and Superdex 200, respectively. When 

submitted to 2D electrophoresis, rVuChi presented a set of six spots with pI values between 

4.44 and 5.15. The chitinase was thermostable at temperatures up to 50 ° C and the enzyme 

activity was highest at pH 5. In general, the presence of metal ions caused a reduction of its 

enzymatic activity. The chelating agent EDTA (0.5%) stimulated the enzyme activity, 

whereas in the presence of the detergent SDS (0.5%) the rVuChi activity was completely 

inhibited. The recombinant chitinase showed 37% of alpha helix and 26% of beta sheet, as 

determined by circular dichroism spectroscopy. Denaturing of 50% of the rVuChi molecules 

occurs at 54.41 ° C. The fluorescence spectra showed that the protein produced in P. pastoris 

was in its fully folded conformation. The recombinant cowpea chitinase was able to 

completely inhibit the germination of spores of Penicillium herquei, after 48 hours, at a dose 

of 100 mg, and caused 68% inhibition at doses of 50, 25 and 12.5 mg. At a dose of 150 mg, 

there was 55% inhibition on conidial germination of Rhizoctonia solani and a slight effect on 

spore germination of Colletotrichum lindemuthianum and C. musae. There was no effect of 

rVuChi on spore germination of C. gloeosporioides, Fusarium solani and F. oxysporum. In 

addition, the recombinant protein delayed the mycelial growth of P. herquei in approximately 

50% (at the dose of 100 mg) but had no effect on mycelial growth of the other fungi. 

Therefore, the cowpea class I chitinase is a protein with anti-fungal activity. 
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1 INTRODUÇÃO / CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A cultura de grãos em todo o mundo sofre grandes perdas devido a doenças 

causadas por fungos. Os avanços nas tecnologias de engenharia genética e a compreensão da 

natureza molecular dos mecanismos de proteção vegetal têm fornecido meios para o 

desenvolvimento de novas estratégias de controle de doenças vegetais, em adição às técnicas 

tradicionais baseadas no emprego de defensivos químicos ou esquemas clássicos de produção 

(SHAKHBAZAU; KARTEL, 2008). O feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma 

das principais culturas anuais dos trópicos de grande importância econômico-social (SINGH 

et al., 2002). Entre os patógenos que atacam o feijão, os fungos merecem destaque por sua 

ampla diversidade de espécies patogênicas, estando presentes em diversos habitats e 

colonizando patogenicamente várias partes vegetais do feijoeiro (ATHAYDE SOBRINHO; 

VIANA; SANTOS, 2005). 

Organismos patogênicos podem ser controlados pela degradação de estruturas 

vitais (cutículas e membranas de insetos, parede celular de fungos e casca de ovos de 

nematóides) onde a quitina desempenha um papel fundamental e pode ser considerada uma 

molécula alvo para agentes biocidas (SPINDLER et al., 1990; COHEN, 1993; COHEN, 2001; 

SHAIKH; DESHPANDE, 1993; HERRERA-ESTRELLA; CHET, 1999). Dessa forma, o uso 

de quitinases como ferramenta de controle biológico se torna uma alternativa de grande 

interesse, visto que estas enzimas possuem o mecanismo de ação bem conhecido e devido à 

variedade de fungos cujo crescimento pode ser inibido pelo seu uso biotecnológico 

(SHAKHBAZAU; KARTEL, 2008).  

Entre as quitinases vegetais, as quitinases de classe I possuem o domínio de 

ligação a quitina, que potencializa a atividade antifúngica, pois ancora a enzima ao seu 

substrato na parede celular dos fungos (OHNUMA et al., 2004). Alguns trabalhos têm 

relatado a ocorrência de quitinases em diferentes órgãos e tecidos do feijão-de-corda, tanto em 

condições normais como em condições de estresse (ANDRADE, 2003; NAGENDRA-

PRASAD et al., 2009; NÓBREGA et al., 2005; NOGUEIRA et al., 2007; FECHT-

CHISTOFFERS et al., 2003). Entretanto, até o presente momento, nenhuma quitinase de 

classe I do feijão-de-corda foi purificada a homogeneidade e caracterizada bioquimicamente. 

Desta forma, este trabalho tem como principal objetivo estudar uma quitinase de classe I, 

presente neste vegetal, através da sua caracterização bioquímica e da análise do seu potencial 

como proteína antifúngica.  
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Levando-se também em consideração que as quitinases são expressas nas plantas 

em quantidades diminutas e que o processo de purificação destas proteínas é complexo, 

geralmente envolvendo várias etapas cromatográficas (GOMES; OLIVEIRA, XAVIER-

FILHO, 1996; TAIRA; TOMA; ISHIHARA, 2005; YE; NG, 2005; ONAGA; TAIRA, 2008; 

TAIRA et al., 2005; WANG et al., 2008) a expressão heteróloga tornou-se uma ferramenta 

indispensável para a produção dessa proteína de uma forma rápida e com a obtenção de um 

maior rendimento protéico.  

Correia (2007) relatou a amplificação por PCR de uma sequência de DNA 

codificando uma quitinase de classe I de feijão-de-corda. A tentativa de expressar a proteína 

recombinante em Escherichia coli, usando o plasmídeo pET15b, não foi bem sucedida, uma 

vez que a mesma foi produzida de forma insolúvel, em corpos de inclusão no citoplasma 

bacteriano. No presente trabalho, estratégias experimentais diferentes foram usadas para 

contornar esse problema, com o intuito de obter essa quitinase na sua forma solúvel e 

biologicamente ativa.  

Para tal, foram escolhidos dois sistemas de expressão: Escherichia coli 

ArtirExpress (DE3) , utilizando-se o vetor de expressão pET32a(+), e Pichia pastoris (estirpes 

KM71; KM71H; SMD1168; SMD1168H; GS115 e X-33), utilizando-se o vetor de expressão 

pPICZαA. Algumas características justificam esta escolha. A expressão em células de E. coli 

ArticExpress (DE3) favorece o processamento protéico da proteína recombinante devido a co-

expressão de chaperoninas da bactéria psicrófila Oleispira antarctica, adaptadas ao frio (Cpn 

10 e Cpn 60). Estas chaperoninas apresentam elevada atividade de „refolding‟ em 

temperaturas entre 4 e 12 °C, aumentando potencialmente o rendimento de proteínas 

recombinantes ativas e solúveis (BASSETTE et al., 1999; WALL; PLUCKTHUN, 1995). 

Além disso, o vetor de expressão pET32a(+) favorece a produção da quitinase na sua forma 

solúvel no citoplasma celular, uma vez que este plasmídeo é destinado à clonagem e alto nível 

de expressão de sequências peptídicas fundidas com a proteína tiorredoxina (Trx), solúvel em 

E. coli, possibilitando o aumento da solubilidade da proteína de interesse (KAOMEK et al., 

2003; LEFEBVRE, BOILEAU; MANJUNATH, 2009; PI et al., 2007). Já na levedura Pichia 

pastoris, por ser um eucarioto, é bastante provável a obtenção desta quitinase na sua forma 

solúvel, pois o vetor de expressão, pPICZαA, contém o fator α de secreção de Saccharomyces 

cerevisiae, que endereça a proteína para a via secretória (CREGG; VEDVICK; RASCHKE, 

1993). 



 23 

Após a obtenção da quitinase recombinante, é necessária a sua caracterização 

bioquímica, que permite conhecer melhor as condições ótimas para sua atividade, visando a 

obtenção de uma elevada atividade antifúngica frente a fungos de grande relevância para a 

economia agrícola.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] 

 

O feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma das fontes alimentares 

mais importantes e estratégicas para as regiões tropicais e subtropicais do mundo. Dados da 

FAO (2008) identificaram uma área colhida de 11,3 milhões de hectares de feijão-de-corda no 

mundo, correspondendo a uma produção de 5,4 milhões de toneladas e uma produtividade de 

478,33 Kg/ha. Os principais produtores mundiais são Nigéria e Níger, enquanto o Brasil 

ocupa o terceiro lugar (RODRIGUES et al., 2004). No país, principalmente nas regiões Norte 

e Nordeste, embora, ultimamente, já esteja sendo explorado no Centro-Oeste, o feijão-de-

corda constitui uma das principais alternativas sociais e econômicas para as populações rurais. 

Também é essencial na dieta destas populações, sendo uma das espécies de feijão com maior 

teor de proteínas, além de possuir carboidratos, vitaminas e minerais essenciais ao organismo 

humano (AQUINO; SILVA, 1986; SANTANA; SANTOS, 2000; RODRIGUES et al., 2004).  

O feijão-de-corda é uma planta dicotiledônea, pertencente à ordem Fabales, 

família das leguminosas (Fabaceae), subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo 

Phaseolinea, e gênero Vigna (PADULOSI; NG, 1997 apud FREIRE FILHO; LIMA; 

RIBEIRO, 2005). A espécie Vigna unguiculata (L.) Walp., além da subespécie unguiculata, 

tem três subespécies silvestres: dekindtiana (Harms) Verd.; tenuis (E. Mey,) M.M. & S. e 

stenophylla (Harvey) M.M. & S. (BAUDOIN; MARÉCHAL, 1985). A subespécie 

unguiculata divide-se, ainda, em quatro cultigrupos: Unguiculata, Sesquipedalis, Biflora e 

Textilis. No Brasil, somente são cultivados os cultigrupos Unguiculata e Sesquipedalis 

(MARÉCHAL; MASCHERPA; STAINIER, 1978).  

No Brasil, o feijão-de-corda é também conhecido popularmente como feijão-

caupi, feijão-de-macáçar ou de macaça na Região Nordeste; feijão-da-colônia, feijão-de-praia 

e feijão-de-estrada na Região Norte; e feijão-miúdo na Região Sul (FREIRE FILHO; 

CARDOSO; ARAÚJO, 1983). Freire Filho (1988) apresenta várias evidências de que o 

feijão-de-corda foi introduzido na América Latina, no século XVI, pelos colonizadores 

espanhóis e portugueses, primeiramente nas colônias espanholas e, em seguida, no Brasil, 

provavelmente no Estado da Bahia. A partir da Bahia, o feijão-de-corda foi levado pelos 

colonizadores para outras áreas da Região Nordeste e para outras regiões do país. No Brasil, o 

cultivo ocorre, principalmente, na região semi-árida da Região Nordeste e em pequenas áreas 

da Amazônia.  
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Dentre os vários fatores que limitam a produção do feijão-de-corda no Brasil, 

encontram-se as doenças causadas por agentes patogênicos (fungos, vírus e bactérias), as 

quais influenciam na qualidade e quantidade de grãos produzidos. Vírus e fungos agrupam o 

maior número de espécies nocivas a esta cultura (ATHAYDE SOBRINHO; VIANA; 

SANTOS, 2000). Entre as pragas de pós-colheita, destacam-se insetos e nematóides. O 

caruncho, Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae) é responsável 

pela quase totalidade das perdas ocorridas nos grãos armazenados (FREIRE FILHO et al, 

2005). Contudo, muitas variedades ou cultivares de feijão-de-corda apresentam respostas de 

defesa contra algumas destas pragas e algumas dessas defesas são de natureza protéica 

(CARVALHO et al., 2001; SALES et al., 2000). Cajazeiras (2000) identificou entre 70 

genótipos de feijão-de-corda, as linhagens IT81D-1053, IT82D-106G, IT81D-1032 e 

IT89KD-845 como as mais resistentes ao caruncho. 

 

2.2 Doenças fúngicas que acometem o feijão-de-corda 

 

Verificando-se o perfil das doenças do feijão-de-corda causadas por fungos, 

observa-se que sua importância está fundamentalmente relacionada à região, à forma de 

cultivo e à época de plantio. Na Região Norte do Brasil, tem-se como principal doença a mela 

(Rhizoctonia solani Kuhn), que também exprime caráter de grande importância no Nordeste, 

sobretudo nos Estados do Maranhão e do Piauí em épocas de muita chuva (ATHAYDE 

SOBRINHO; VIANA; SANTOS, 2005). Nos cerrados da Região Meio-Norte, onde a cultura 

vem crescendo em importância, tem sido marcante a presença de antracnose (Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) Sacc.) e cercosporiose (Pseudocercospora cruenta (Sacc.) Deigtom) 

(ATHAYDE SOBRINHO et al., 1998). Nos cerrados da Bahia, sobretudo na região de 

Barreiras, a antracnose ganhou sérias dimensões. No sertão pernambucano, a murcha-de-

fusarium (Fusarium oxysporum Schl. f. sp. Tracheiphilum E.F. Smith, Synd & Hans.) é 

igualmente importante, economicamente falando (ATHAYDE SOBRINHO; VIANA; 

SANTOS, 2005). 

As sementes de feijão-de-corda podem ser portadoras de importantes patógenos 

para a cultura, tendo sido assinaladas mais de uma centena de microrganismos em todo o 

mundo, alguns dos quais causando problemas no armazenamento e, consequentemente, no 

campo, pela redução da qualidade das sementes e/ou perdas severas no rendimento do cultivo 

(ARAÚJO, 1984). Cerca de 70 espécies de fungos foram isoladas de sementes de feijão-de-

corda, originadas de diferentes estados brasileiros. Muitos destes fungos apresentaram 
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comprovada patogenicidade, destacando-se, entre outros, Botryplodia sp., Colletotrichum 

lindemuthianum, Curvularia lunata, Fusarium oxysporum, F. semitectum, Macrophomina 

phaseolina e Phomopsis sojae. Outros fungos, também isolados das sementes, como F. 

solani, C. truncatum, Sclerotium rolfsii e Phytium aphanidermatum, podem, sob condições 

favoráveis, causar severos danos à cultura (ARAÚJO, 1984). 

Sallis e colaboradores (2001) realizaram o isolamento de fungos associados às 

sementes de V. unguiculata produzidas no município de São José do Norte, Rio Grande do 

Sul. Foram isoladas espécies dos gêneros Alternaria, Fusarium, Penicillium, Macrophomina, 

Cercospora, Colletotrichum, entre outros. Porém, fungos dos gêneros Alternaria, Fusarium e 

Penicillium estiveram presentes, em altas proporções, em todas as amostras analisadas, sendo 

a maior incidência do gênero Penicillium (63%). De acordo com Meronuck (1987), espécies 

do gênero Penicillium crescem em ambiente com umidade elevada, desenvolvida em função 

da atividade metabólica dos primeiros invasores. Espécies deste gênero são bem conhecidas 

na deterioração de alimentos e produtos armazenados (RIBEIRO et al., 2003). Geralmente, o 

processo de infecção das sementes e grãos pelos fungos começa já no campo, durante a fase 

de maturação dos grãos, e prossegue nas etapas seguintes, quando da colheita, secagem, 

armazenamento, transporte e processamento (LAZZARI, 1997). 

Algumas espécies do gênero Fusarium causam danos ao feijão-de-corda, por 

serem capazes de sobreviver no solo como saprófitas. A principal espécie é F. oxysporum, 

agente causal da murcha ou amarelecimento-de-fusarium, comum em quase todas as regiões 

de cultivo do feijão-de-corda. Esta é uma doença bastante prejudicial devido à alta 

patogenicidade do agente causal, sua transmissibilidade pelas sementes e a capacidade de 

sobreviver no solo, mesmo na ausência do hospedeiro específico (TU, 1984). Os principais 

sintomas são: redução do crescimento; clorose e queda prematura das folhas, seguida de 

murcha e morte das plantas (RIOS, 1988). Outra doença, a podridão das raízes do feijão-de-

corda, é causada pelo fungo F. solani, economicamente importante em culturas de feijão-de-

corda no estado do Ceará (SANTOS et al., 1992). O sintoma primário tem início na raiz 

principal, com o surgimento de discreta coloração avermelhada, que progride em intensidade 

e extensão. Posteriormente, a coloração assume um tom marrom, época em que os tecidos se 

rompem em fendas longitudinais e são verificados apodrecimento do parênquima e 

desintegração dos feixes vasculares. Por fim, surge o amarelecimento geral, murcha, seca e 

morte das plantas (PONTE, 1996).  

 Duas doenças do feijão-de-corda, mancha marrom e antracnose, têm várias 

espécies de Colletotrichum como agente causal (ALLEN, 1983; EMECHEBE; SKOYINKA, 
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1985). O gênero Colletotrichum consiste em vários fungos fitopatogênicos, economicamente 

importantes, que ocorrem principalmente em regiões tropicais e subtropicais em uma ampla 

variedade de grãos (WALLER, 1992; BAILEY; JEGER, 1992). Latude-Dada (1990) estudou 

o progresso da doença antracnose, causada por C. lindemuthianum, em vários cultivares de 

feijão-de-corda. Algumas espécies podem possuir vários hospedeiros, como C. 

gloeosporioides Penz, um patógeno que também ataca culturas da laranja, abacate, mamão, 

café, entre outros (BAILEY; JEGER, 1992). 

 O tombamento, seguido de morte das plântulas de feijão-de-corda, pode ocorrer 

pelo ataque provocado por Rhizoctonia solani. Os sintomas são perceptíveis no caule, onde se 

observam lesões alongadas e marrons, circulando, às vezes, todo o colo (PONTE, 1996). R. 

solani é um patógeno de solo que sobrevive na área por longo período através de estruturas de 

resistência (microescleródios), saprofitismo e ampla gama de hospedeiros, cultiváveis ou não. 

Este fungo também é o agente causal da mela ou murcha da teia micélica, cujos sintomas se 

iniciam geralmente nas folhas mais próximas do solo, onde se observam manchas de formato 

irregular, que progressivamente vão sofrendo adesão pela teia micélica do fungo, seguida de 

seca e desfolha (NECHET et al., 2009). 

 Além da perda agrícola por doenças causadas por fungos, grandes perdas pós-

colheita em frutos, vegetais e grãos se devem ao apodrecimento causado por fungos (BATTA, 

2007). A aplicação de fungicidas a alguns frutos e vegetais durante o armazenamento reduz o 

refugo e estende o tempo de estocagem (SPOTTS; CHEN, 1987; KUPFERMAN, 1998). 

Porém, os fungicidas comerciais criam problemas ambientais e de saúde, causados pelos seus 

resíduos químicos, bem como aumentam a resistência de muitos fungos a fungicidas 

(ZHANG et al., 2005), o que tem estimulado a busca por alternativas para os fungicidas 

sintéticos no controle de doenças pós-colheita de frutos e vegetais. Dentre as estratégias 

biológicas aplicáveis à pós-colheita, a indução da resistência em frutos, o uso de produtos 

vegetais ou animais com atividade fungicida e a aplicação de microrganismos antagônicos 

podem ser considerados (AHARONI; COPEL; FALLIK, 1993; TABEI et al., 1998). 

 

2.3 Quitina 

 

 A quitina é um homopolissacarídeo linear formado por unidades de 2-acetamida-

2-desoxi-D-glicose (N-acetil-β-D-glucosamina) unidas por ligações do tipo β-[1-4] 

(THARANATHAN; KITTUR, 2003). É o polissacarídeo mais abundante na natureza, depois 

da celulose, e um dos biopolímeros que desperta mais interesse devido às suas propriedades 
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físico-químicas e biológicas, bem como pelas suas potenciais aplicações (RAVI KUMAR, 

2000; SYNOWIECKI; AL-KHATEEB, 2003). 

A quitina faz parte de estruturas presentes nos artrópodos, fungos e, em menor 

extensão, em moluscos, anelídeos, algas e ovos de nematóides. Está ausente em plantas e 

vertebrados (COHEN, 2001; THARANATHAN; KITTUR, 2003) A quitina é um componente 

estrutural rígido e resistente que contribui para a resistência mecânica dos organismos que a 

possuem. A estrutura tridimensional deste polissacarídeo é estabilizada por pontes de 

hidrogênio intra-moleculares (COHEN, 1993). Após a síntese, uma molécula de quitina se 

liga a outra, por meio de pontes de hidrogênio formadas entre os grupos –NH de uma 

molécula e os grupos –C=O da cadeia adjacente. A quitina forma arranjos microfibrilares nos 

organismos vivos. Geralmente, as fibras de quitina estão embebidas em uma matriz protéica 

(RAVI KUMAR, 2000; MERZENDORFER; ZIMOCH, 2003). 

Análises de difração de raios X sugeriram que a quitina é uma substância 

polimórfica que ocorre em três diferentes formas cristalinas, denominadas α-, β- e γ-quitina. 

Elas diferem principalmente quanto ao grau de hidratação, tamanho da unidade celular e 

número de cadeias de quitina por unidade celular (MERZENDORFER; ZIMOCH, 2003). A 

estrutura alomórfica mais comum, exibida pela quitina, é a sua conformação α, na qual 

cadeias individuais de quitina (monômeros) estão arranjadas em uma forma anti-paralela (↑↓). 

A quitina-α é o componente estrutural da parede celular de fungos e do exoesqueleto de 

alguns invertebrados. Um alomorfo menos comum, a quitina em conformação β, é um 

polímero cujas cadeias estão arranjadas em uma forma paralela (↑↑). É encontrado em lulas, 

casulo de alguns insetos e diatomáceas marinhas. A terceira forma, γ-quitina, possui duas 

cadeias em paralelo e uma terceira em anti-paralelo (↑↑↓). É encontrada revestindo o 

estômago de lulas e no casulo de insetos. A proporção de α e β-quitina nos elementos 

estruturais influencia na dureza, permeabilidade e flexibilidade destes elementos 

(DESHPANDE, 1986; GOODAY, 1990; SYNOWIECKI; AL-KHATEEB, 2003). 

A degradação enzimática da quitina é realizada por um sistema quitinolítico com 

ação sinergística e consecutiva que hidrolisa completamente este polissacarídeo em N-acetil-

β-D-glucosamina (SHAIKH; DESHPANDE, 1993; PATIL; GHORMADE; DESHPANDE, 

2000). Diversos organismos produzem uma variedade de enzimas quitinolíticas com 

especificidades e propriedades catalíticas diferentes, cujas funções fisiológicas envolvem 

nutrição, parasitismo, reciclagem de quitina, morfogênese e/ou defesa (HOWARD et al., 

2003). 

  



 29 

2.4 Quitinases 

 

 Quitinases (EC 3.2.1.14) são glicosil-hidrolases que catalisam a degradação da 

quitina. Estas enzimas estão presentes em diversos organismos, como bactérias, vírus, plantas 

superiores e animais e desempenham importantes papéis fisiológicos (GOODAY, 1990; 

JOLLÈS; MUZZARELLI, 1999).  

Embora todas as quitinases tenham um papel na hidrólise de ligações β-1,4-

glicosídicas entre resíduos de GlcNAc, a grande variabilidade estrutural que a quitina pode 

mostrar em substratos naturais (variação em arranjos das fitas, grau de acetilação e ligação a 

outros componentes estruturais) leva à produção de diferentes famílias de quitinases com 

distintas especificidades de substratos e produtos (SHAIK; DESHPANDE, 1993; 

FUKAMIZO, 2000). 

As quitinases podem ser divididas em duas categorias: endo e exoquitinases 

(COHEN-KUPIEC; CHET, 1998). As endoquitinases (EC 3.2.1.14) clivam aleatoriamente a 

quitina em sítios no interior da cadeia, produzindo oligômeros de baixo peso molecular de N-

acetilglucosamina, como quitotriose, quitotetraose e diacetilquitobiose (DAHIYA; TWARI; 

HOONDAL, 2006; LI, 2006). As exoquitinases são divididas em duas subcategorias: 

quitobiosidases (EC 3.2.1.29) e β-1,4-N-acetilglucosaminidases (EC 3.2.1.30). As 

quitobiosidases catalisam a liberação progressiva de um único produto, diacetilquitobiose, 

iniciando a hidrólise na extremidade não-redutora das cadeias de quitina, enquanto as β-1,4-

N-acetilglucosaminidases, também chamadas quitobiases, transformam diacetilquitobiose e 

polímeros de quitina maiores em monômeros de N-acetil-D-glucosamina (LI, 2006; 

SHAKHBAZAU; KARTEL, 2008). 

A maioria dos organismos produtores de quitinases produz múltiplas formas 

isoméricas destas enzimas, como resultado do processamento pós-traducional de um único 

produto gênico ou do produto de múltiplos genes. A heterogeneidade das quitinases é 

atribuída a modificações pós-traducionais, como glicosilação e/ou proteólise (DAHIYA; 

TWARI; HOONDAL, 2006). 

 

2.4.1 Classificação das quitinases  

 

 

Geralmente, as quitinases são classificadas em duas principais famílias de 

glicosil-hidrolases (GH), GH18 e GH19, com base na sequência de aminoácidos do sítio 
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catalítico. Os membros dessas distintas famílias diferem quanto à sequência de aminoácidos, 

estrutura tridimensional e mecanismos moleculares das reações catalíticas, possuindo, 

portanto, diferentes origens evolucionárias (MIZUNO et al., 2008a).  

As quitinases da família 18 (GH18) são amplamente distribuídas em uma 

variedade de organismos, como bactérias, fungos, vírus, animais, insetos e plantas superiores 

(classes III e V) (COLLINGE et al., 1993; BRAMELD et al., 1998). O domínio catalítico nas 

quitinases da família 18 possui um arranjo (β/α)8, em forma de barril, e o mecanismo de 

hidrólise se dá por duplo deslocamento assistido do substrato (Figura 1A), onde um polímero 

β-ligante é clivado para liberação de um produto β-anômero (DAVIES; HENRISSAT, 1995). 

Nesta família, o mecanismo ocorre da seguinte forma: O oxigênio β-1,4-glicosídico é 

inicialmente protonado, originando um íon intermediário, o oxazolinium, e então é 

estabilizado por um segundo carboxilato. O ataque nucleofílico realizado pela água origina o 

produto da hidrólise, que necessariamente retém a configuração anomérica inicial. Esse 

mecanismo é conhecido por “reação de duplo deslocamento” (DAHIYA; TWARI; 

HOONDAL, 2006). 

A família GH19 é constituída, em sua maioria, por quitinases vegetais (classes I, 

II, IV, VI e VII), embora algumas quitinases bacterianas tenham sido reportadas, como a 

quitinase C de Streptomyces griseus. Os membros desta família hidrolisam o substrato por um 

mecanismo de catálise ácida (Figura 1B), no qual ocorre a inversão da configuração do 

produto clivado, de β para α (OHNO et al., 1996). Nestas enzimas, dois resíduos de 

aminoácidos são requeridos para a catálise: um resíduo age como ácido geral, isto é, doador 

de prótons na reação, e o outro age como base, que ativa a molécula de água nucleofílica e 

estabiliza o intermediário carregado (ISELI et al., 1996; BRAMELD; GODDARD, 1998). As 

quitinases da família GH19 possuem alto conteúdo de α-hélice e mostram algumas 

similaridades com quitosanases e lisozimas (DAVIES; HENRISSAT, 1995). A estrutura 

tridimensional das quitinases dessa família foi inicialmente relatada para uma quitinase de 

classe II de cevada (HART et al., 1995). 

Existem, ainda, algumas propriedades bioquímicas diferentes entre as quitinases 

das duas famílias de glicosil-hidrolases. As quitinases da família GH18 são sensíveis a 

alosamidina, um típico metabólito secundário produzido por Streptomyces. As quitinases 

vegetais da família GH19 são insensíveis a este composto hidrofílico (KOGA et al., 1987). 

Além disso, quitinases da família GH18 hidrolisam ligações GlcNAc-GlcNAc e GlcNAc-

GlcN, enquanto as da família 19 hidrolisam ligações GlcNAc-GlcNAc e GlcN-GlcNAc 

(OHNO et al., 1996; MITSUTOMI et al., 1996).  
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A maioria das quitinases bacterianas identificadas pertence à família GH18 

(KEYHANI; ROSEMAN, 1999). Na família GH19, as quitinases bacterianas se restringem a 

actinobactérias e ao grupo de bactérias púrpura (PRAKASH et al., 2010). Quitinase C de S. 

griseus HUT6037 foi a primeira quitinase bacteriana encontrada na família GH19.  Esta 

quitinase possui um domínio catalítico homólogo ao de quitinases vegetais das classes I, II e 

IV, e um domínio ligante de quitina que possui similaridade de sequência com domínios 

ligantes de quitina de algumas quitinases bacterianas da família GH18, incluindo quitinases 

A1 e D1 de Bacillus circulans WL-12. Além disso, a quitinase C de S. griseus não é inibida 

por alosamidina, como ocorre com as demais quitinases bacterianas da família GH18 (OHNO 

et al., 1996; WATANABE et al., 1999). Por esses motivos, Watanabe e colaboradores (1999) 

postularam que a presença da quitinase C em Strptomyces sp. resulta da transferência 

horizontal de genes entre plantas superiores e bactérias colonizadoras do solo. Espécies deste 

gênero são importantes microrganismos do solo, geralmente habitando com plantas superiores 

nos mesmos locais. Além disso, algumas linhagens de Streptomyces são patógenos vegetais, 

como S. scarbiens, S. ipomoeae e S. griseus. Posteriormente, Prakash e colaboradores (2010), 

analisando a distribuição de quitinases da família GH19, verificaram que a conformação dos 

sítios ativos das quitinases de mamão (Carica papaya) e S. griseus eram idênticos. Estes 

autores sugeriram que membros de bactérias púrpuras obtiveram genes de quitinase das 

plantas superiores em um passado distante, enquanto a transferência para actinobactérias 

ocorreu em um passado mais recente. 

 

2.5 Proteínas relacionadas à patogênese  

 

As plantas são organismos sedentários. Sobreviver em um ambiente que sofre 

constantes alterações exige rápidas respostas a estímulos externos, sejam estes sinais oriundos 

de outros organismos e predadores, ou de condições ambientais como altas temperaturas e 

seca (BOWLES, 1990). Apesar de serem desprovidas de sistema imune, durante a evolução as 

plantas desenvolveram, com sucesso, alguns mecanismos de defesa, incluindo a síntese de 

substâncias de baixo peso molecular, proteínas e peptídeos que exibem atividade contra 

patógenos (KITAJIMA; SATO, 1999). Assim, pode-se dizer que as plantas possuem uma 

resistência basal, que deve ser sobrepujada, manipulada ou suprimida para permitir o sucesso 

da infecção e a colonização de tecidos (NORMURA et al., 2005).  

Dentre as respostas de defesa vegetal, ocorre a síntese de proteínas relacionadas à 

patogênese (PRs), inicialmente identificadas em plantas de tabaco infectadas pelo vírus do 
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mosaico do tabaco (TMV). Estas proteínas são induzidas e se acumulam em resposta a uma 

ampla variedade de patógenos e elicitores bióticos e abióticos (BOWLES, 1990). A expressão 

de alguns genes PR é constitutiva, regulada durante o desenvolvimento e tecido-órgão-

específica (KASPRZEWSKA, 2003). As PRs compreendem 17 famílias de proteínas, entre as 

quais se encontram as endoquitinases, categorizadas nas famílias PR-3, PR-4, PR-8 e PR-11. 

As quitinases da família PR-3 possuem domínios estruturais específicos das plantas 

superiores e, por isso, têm sido bastante estudadas quanto ao padrão de expressão, 

propriedades bioquímicas e biológicas (VAN LOON; REP; PIETERSE, 2006; NAKAZAKI 

et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mecanismo de ação das quitinases. (A) Mecanismo de hidrólise por duplo-deslocamento proposto 

para quitinases da família GH18. A protonação de um resíduo de GlcNAc leva à formação de um intermediário, 

que pode ser hidrolisado para formar um produto com a retenção da configuração anomérica. (B) Mecanismo de 

hidrólise por deslocamento único, proposto para as quitinases da família GH19. Dois resíduos de aminoácidos 

são requeridos no sítio ativo e o produto da hidrólise tem a inversão da configuração anomérica. Fonte: 

BRAMELD; GODDARD, 1998, com algumas modificações. 
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2.5.1 Quitinases de plantas 

 

As quitinases são importantes por catalisarem a clivagem hidrolítica das ligações 

β-1,4-glicosídicas presentes em biopolímeros de N-acetilglucosamina, principalmente quitina, 

que, por sua vez, é um polissacarídeo estrutural presente na parede celular de diversos fungos, 

na cutícula de insetos e no envoltório dos ovos de nematóides (HENRISSAT, 1991; 

COLLINGE et al., 1993; NEUHAUS, 1999 apud NAKAZAKI et al., 2006; REETARANI; 

VANDANA; MUKUND, 2000). Tendo em vista que todos esses organismos atuam como 

pragas/patógenos vegetais e que substratos do tipo quitina nunca foram caracterizados em 

plantas (BRUNNER et al., 1998) e, ainda, que a atividade das quitinases vegetais aumenta 

após a infecção por patógenos, acredita-se que essas proteínas podem estar envolvidas na 

defesa bioquímica das plantas (HAMEL; BELLEMARE, 1995). Logo, o papel proposto para 

as quitinases vegetais é o de proteína de defesa contra organismos invasores que são 

constituídos por quitina (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998).  

As quitinases desempenham um papel não somente na resistência da planta contra 

patógenos, mas também em resposta a estresses ambientais bióticos e abióticos 

(KASPRZEWSKA, 2003). Além disso, tem sido relatado o envolvimento das quitinases na 

morfogênese e no desenvolvimento das plantas (FERREIRA et al., 2007; SINGH; 

KIRUBAKARAN; SAKTHIVEL, 2007), na indução da nodulação em leguminosas 

(STAEHELIN et al., 1994; BRUNNER et al., 1998) e no processo de embriogênese somática 

(DE JONG et al., 1992).  

As quitinases podem ser encontradas em todos os órgãos e tecidos vegetais, tanto 

no apoplasto, quanto no vacúolo (COLLINGE et al., 1993). Na maior parte das plantas 

estudadas, as quitinases ocorrem em várias isoformas e algumas aparecem em certos órgãos 

somente durante estágios específicos de vida da planta (REGALADO et al., 2000). Brunner e 

colaboradores (1998) sugeriram que isoformas de quitinase, presentes em folhas de tabaco 

durante a infecção por TMV, podem agir sinergisticamente, em substratos diferentes e, 

provavelmente, por distintos mecanismos, desempenhando um importante papel de defesa 

bioquímica contra o ataque de patógenos. 

A maioria das quitinases vegetais tem massa molecular de 26 a 43 kDa, embora a 

massa de quitinases de outras fontes possa ultrapassar significativamente esses limites (GAL; 

CHOI; KIM, 1997). As quitinases geralmente possuem amplo espectro de pH ótimo, em torno 

de 6, e são estáveis a temperaturas acima de 50 °C (BOLLER et al., 1983). 
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As quitinases são constituídas por domínios que podem ser arranjados de 

diferentes formas em distintas proteínas. Os domínios mais importantes são aqueles 

envolvidos na catálise da hidrólise das ligações glicosídicas (domínio catalítico) e na ligação 

da enzima ao substrato (domínio de ligação a carboidrato) (GORTARI; HOURS, 2008). 

Assim, independente da família de glicosil-hidrolases a qual pertencem, as 

quitinases vegetais podem ser agrupadas em várias classes, com base na estrutura primária. As 

quitinases da classe I possuem um domínio N-terminal rico em cisteína, com tamanho de 

cerca de 40 resíduos de aminoácidos, que se liga a quitina, semelhante à heveína (de Hevea 

brasiliensis), com uma região central altamente conservada e um peptídeo sinal rico em valina 

(ISELI; BOLLER; NEUHAUS, 1993). O domínio de ligação à quitina ajuda a ancorar a 

unidade catalítica ao substrato, aumentando, dessa forma, a atividade quitinolítica 

(UBHAYASEKERA et al., 2007). Este domínio está ligado ao domínio catalítico C-terminal 

através de um peptídeo de ligação (10 a 20 aminoácidos), que geralmente é rico em prolina 

e/ou glicina (ISELI; BOLLER; NEUHAUS, 1996). As classes II, IV, VI e VII são 

semelhantes às quitinases da classe I e possuem elevada identidade de seqüência de 

aminoácidos entre seus domínios catalíticos (GOMEZ et al., 2002). Quitinases da classe II 

perderam o domínio N-terminal e o peptídeo sinal. Dessa forma, não ligam quitina e são 

secretadas para o fluido apoplástico. Um possível papel dessas proteínas na defesa vegetal é 

atuar como moléculas sinalizadoras, liberando elicitores, formando uma primeira linha de 

defesa. A classe IV representa quitinases extracelulares de tamanho pequeno, resultante de 

quatro deleções. São encontradas principalmente em dicotiledôneas. As classes III e V de 

quitinases não têm homologia com as classes I, II e IV (ISELI; BOLLER; NEUHAUS, 1996).  

 As quitinases geralmente são encontradas em pequenas quantidades nas plantas. 

Além disso, o processo de purificação de quitinases vegetais muitas vezes é complexo, 

geralmente envolvendo várias etapas cromatográficas. O isolamento de uma quitinase de 

sementes da leguminosa Phaseolus mungo incluiu, além da extração aquosa, precipitação com 

sulfato de amônio; cromatografia de troca iônica em matriz de CM-Sephadex; cromatografia 

líquida de alta-performance (HPLC) em Poros HS-20 e filtração em gel em matriz de 

Sephadex G-75. O rendimento de proteína pura obtida a partir de 100 g de sementes foi de 

apenas 4,3 mg (1,9%) (YE; NG, 2005). 
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2.5.2 Atividade antifúngica das quitinases vegetais 

 

A parede celular dos fungos é uma estrutura complexa que consiste em quitina, 

vários glucanos, lipídeos e peptídeos, incorporados em uma matriz protéica. Devido à pressão 

de turgor, qualquer leve dano da parede celular pode resultar na lise da célula fúngica 

(KAMINSKYJ; GARRIL; HEATH, 1992). A quitina constitui 22 a 44% da parede celular 

dos fungos (MUZZARELLI, 1977 apud SHAKHBAZAU; KARTEL, 2008). 

Dessa forma, um dos principais alvos dos agentes antifúngicos é a parede celular. 

A parede celular dos fungos tem a função de proteção contra fatores ambientais 

desvantajosos, além de fornecer uma transmissão de sinais para a invasão e infecção da planta 

hospedeira (KAMINSKYJ; GARRILL; HEATH, 1992). Especula-se que as quitinases 

desempenham um papel vital no mecanismo de defesa vegetal, uma vez que estas proteínas 

estão envolvidas no sistema de defesa do hospedeiro contra o ataque de fungos e são capazes 

de inibir o seu crescimento por meio da hidrólise da parede celular (LINTHORST, 1991; 

SELA-BURLAGE et al., 1993; JACH et al., 1995). Quitinases isoladas, tanto de 

monocotiledôneas quanto de dicotiledôneas, têm mostrado atividade de inibição do 

crescimento de fungos in vitro (SCHLUMBAUM et al., 1986; YE, NG, 2005; TOKI; 

AKIKO; MASANOBU, 2006; ONAGA; TAIRA, 2008; SHENOY et al., 2008). 

Diferentemente, quitinases de origem bacteriana da família GH18 estão envolvidas 

principalmente na digestão da quitina para propósitos nutricionais e, assim, essas proteínas 

parecem não ser agentes antifúngicos eficientes (ROBERTS; SELITRENNIKOFF, 1988). 

Dentre as quitinases vegetais, aquelas pertencentes à classe II, desprovidas do 

domínio de ligação a quitina, geralmente não apresentam atividade antifúngica, quando 

isoladas, ou apresentam uma limitada atividade, quando em combinação com β-1,3-

glucanases (SELA-BURLAGE et al., 1993). Iseli e colaboradores (1993) verificaram que o 

domínio ligante de quitina, presente em quitinases de classe I não é essencial para a atividade 

antifúngica, sendo o domínio catalítico suficiente para inibir o crescimento fúngico. Porém, o 

domínio ligante de quitina aumenta esta atividade, pois ancora a enzima ao seu substrato na 

parede celular dos fungos. O domínio ligante de quitina auxilia a atividade antifúngica do 

domínio catalítico provavelmente devido a interações hidrofóbicas entre resíduos de 

aminoácidos hidrofóbicos e as hifas do micélio (TAIRA et al., 2002; OHNUMA et al., 2004). 

Da mesma forma, Guan e Chye (2008), em estudos com BjCHI1, uma quitinase de Brassica 

juncea que possui dois domínios ligantes de quitina, verificaram que a atividade quitinásica é 

independente do número de domínios ligantes de quitina, pois um derivado desta proteína sem 
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um dos domínios mostrou inibição do crescimento micelial de C. truncatum e C. acutatum. 

Estes pesquisadores, porém, sugeriram que o segundo domínio ligante de quitina é capaz de 

conferir um efeito sinergístico de BjCHI1 com outras quitinases, além de aumentar a 

habilidade dos sítios reativos em obter acesso às hifas do fungo. 

As quitinases vegetais podem ter efeitos inibitórios variados em diferentes tipos 

de fungos ou, ainda, não apresentar efeito inibitório sobre outros fungos. Segundo Yan e 

colaboradores (2008b), a atividade inibitória das quitinases está correlacionada com a 

proporção de quitina presente na parede celular de cada fungo. Aqueles fungos cuja proporção 

de quitina na parede celular for menor, serão menos susceptíveis às quitinases, visto que este é 

o único substrato presente na parede sobre o qual a enzima pode atuar. Além disso, a 

microestrutura desta parede deve ser levada em conta, uma vez que há variações da exposição 

das ligações β-1,4-glicosídicas da quitina nas diferentes paredes celulares. Em teoria, a 

quitinase pode interagir facilmente com a quitina, presente na parede celular do fungo, quando 

o arranjo dos componentes da parede se dá de forma a expor, na superfície, as ligações 

glicosídicas das fibras de quitina. Se, no arranjo da parede, tais ligações estiverem menos 

expostas, menor será a ação imediata da quitinase. Quanto mais facilmente a quitinase 

interagir com seu substrato na parede celular do fungo, maior será a velocidade da hidrólise 

da quitina e, consequentemente, maior será a inibição sobre o fungo. 

Além disso, a atividade destas enzimas in vivo torna-se ainda mais complexa, 

devido a fatores como localização e nível de expressão nas plantas. Por exemplo, quitinases 

básicas estão localizadas em vacúolos das células vegetais e, possivelmente, não entrarão em 

contato imediato com fungos crescendo no espaço intercelular (NEUHAUS et al., 1991). Já as 

formas ácidas, usualmente são secretadas para o apoplasto ou ambiente extracelular. A 

localização intracelular de quitinases de classe I, por exemplo, depende da presença ou 

ausência de um propeptídeo de endereçamento vacuolar na extremidade C-terminal do 

precursor. Embora haja exceções, quitinases com pI básico são mais apropriadamente 

localizadas no vacúolo; enquanto aquelas com pI ácido, no apoplasto ou espaço extracelular. 

Estes compartimentos possuem diferentes funções no mecanismo de defesa de plantas 

(DATTA; MUTHUKRISHNAN, 1999).  

 

2.5.3 Quitinases presentes no feijão-de-corda 

 

Existem poucos relatos da presença e/ou isolamento de quitinases a partir do 

feijão-de-corda. Gomes e colaboradores (1996) relataram a presença de quitinases e β-1,3-
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glucanases nas sementes de V. unguiculata. Esses mesmos autores confirmaram o potencial 

antifúngico in vitro dessas proteínas contra os agentes da antracnose, C. lindemuthianum e C. 

musae. O efeito da quitinase isolada também foi observado contra as larvas de C. maculatus, 

por meio de dieta artificial, verificando-se que a quitinase afetou o desenvolvimento das 

larvas, embora não tenha afetado a sobrevivência das mesmas. 

Ye e colaboradores (2000) descreveram o isolamento de duas proteínas 

antifúngicas a partir do extrato obtido de sementes de feijão-de-corda. Das duas proteínas 

purificadas, uma, denominada proteína-α, apresentou massa molecular de 28 kDa e sequência 

N-terminal bastante similar a seqüências de quitinases. Dos fungos testados, a proteína-α 

mostrou efeito antifúngico principalmente contra Coprinus comatus; R. solani e Pleurotus 

ostreatus.  

Nóbrega e colaboradores (2005) descreveram a caracterização do exsudato de 

raízes de sementes germinadas de feijão-de-corda. Este exsudato foi capaz de retardar a 

germinação de conídios e o desenvolvimento micelial do fungo F. oxysporum. A partir deste 

exsudato de raiz, os autores purificaram uma proteína do tipo quitinase por cromatografia de 

afinidade em matriz de quitina, eluída com HCl 0,1 M. Esta quitinase apresentou massa 

molecular aparente de 30 kDa em SDS-PAGE. Por imunolocalização, estes autores sugeriram 

ainda que o apoplasto é a possível via de transporte desta proteína através da raiz.  

 

2.6 Uso de sistemas heterólogos na produção de proteínas recombinantes 

 

Os sistemas de expressão heteróloga são uma ferramenta biotecnológica bastante 

útil para a obtenção de enzimas de interesse. Uma variedade de sistemas de expressão 

designados para diversas aplicações estão disponíveis. Para a escolha do sistema de expressão 

ideal, devem ser levados em conta a produtividade, a bioatividade, o propósito e as 

características físico-químicas da proteína de interesse, além do custo, conveniência e 

segurança do próprio sistema (YIN et al., 2007).  

 

2.6.1 Expressão heteróloga em Escherichia coli 

 

Escherichia coli tem sido o procarioto mais amplamente utilizado na produção de 

proteínas recombinantes, pois é um organismo bem caracterizado em termos de genética 

molecular, fisiologia e sistema de expressão (MAKRIDES, 1996; CHOI; LEE, 2004). As 

células de E. coli possuem rápido crescimento, capacidade de fermentação contínua e custo 
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relativamente baixo (YIN et al., 2007). Aproximadamente 80% das proteínas com a estrutura 

tridimensional resolvida, submetidas ao banco de dados (PDB) em 2003, foram produzidas no 

sistema de expressão E. coli (SØRENSEN; MORTENSEN, 2005). 

Existem três formas de proteínas recombinantes expressas em E. coli: proteínas de 

fusão, formadas pela fusão do gene de interesse a outras seqüências (MAGLIERY et al., 

2005; XAYPHAKATSA et al., 2008); proteínas secretadas, que se acumulam no periplasma 

ou no meio extracelular (MAKRIDES, 1996) e proteínas insolúveis, formadoras de corpos de 

inclusão (KIRUBAKARAN; SAKTHIVEL, 2007). 

E. coli não é um organismo adequado para a produção de proteínas muito grandes 

e complexas, contendo pontes dissulfeto, ou proteínas que requerem modificações pós-

traducionais. Além disso, a estabilidade das proteínas recombinantes pode ser baixa devido à 

degradação proteolítica e as proteínas expressas em níveis elevados ficam retidas em corpos 

de inclusão, o que requer processos dispendiosos e complicados de desnaturação e re-

enovelamento da proteína para mantê-la funcional (MAKRIDES, 1996; CHOI; LEE, 2004). 

Não é possível generalizar ou prever quais proteínas serão produzidas em corpos 

de inclusão (KANE; HARTLEY, 1988). Várias estratégias de expressão têm sido 

desenvolvidas para evitar a formação de estruturas intermediárias enoveladas no citoplasma, 

como a co-expressão de chaperonas (BASSETTE et al., 1999; WALL; PLUCKTHUN, 1995); 

o uso de linhagens hospedeiras deficientes em tiorredoxina, para a manutenção do potencial 

redox favorável (DERMAN et al., 1993; PROBA; GE; PLUCKTHUN, 1995); redução da 

taxa de síntese protéica (BOWDEN; GEORGIOU, 1990); condições de cultura com menor 

temperatura (SCHEIN, 1989) e fusão da proteína a polipeptídeos altamente solúveis 

(MURBY; UHLEN; STAHL, 1996; UHLEN; MOKS, 1990). Proteínas recombinantes podem 

ser produzidas na sua forma solúvel, biologicamente ativa e em larga escala quando suas 

seqüências codificadoras estão fundidas à sequência que codifica a tiorredoxina, uma pequena 

proteína solúvel (~11 KDa) de E. coli (LUNN et al., 1984; LAVALLIE et al., 1993).  

Outra desvantagem desse sistema heterólogo é a incapacidade das células de E. 

coli de realizarem modificações pós-traducionais, como glicosilação, acilação, fosforilação, 

formação de pontes dissulfeto, que muitas vezes são requeridas para o enovelamento 

apropriado das estruturas secundária, terciária e quaternária e para as características 

funcionais da proteína de interesse (YIN et al., 2007). Segundo Chaudhuri e colaboradores 

(1999), proteínas expressas em E. coli tendem a reter a metionina amino-terminal, o que pode 

afetar a estabilidade da proteína. Por fim, existem alguns códons cujas espécies de tRNA são 
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limitadas em E. coli, podendo causar problemas, caso estejam presentes em grande número na 

sequência da proteína de interesse (CLARK, 1998).  

Recentemente, muitas quitinases vegetais têm sido clonadas em E. coli. 

Kirubakaran e Sakthivel (2007) clonaram e expressaram uma sequência codificadora de uma 

quitinase de classe I de cevada em E. coli. Porém, estes autores obtiveram uma quitinase 

expressa na forma insolúvel. Após “refolding”, seguido de purificação, a proteína foi utilizada 

em ensaios antifúngicos contra importantes fungos fitopatogênicos, mostrando-se ativa nas 

doses de 100 e 300 μg.  

Fan e colaboradores (2007) clonaram uma sequência codificadora de uma 

quitinases de classe I de banana em E. coli BL21(DE3) e obtiveram a proteína na sua forma 

solúvel. Após a purificação, a quitinase recombinante, de aproximadamente 34 kDa, mostrou-

se enzimaticamente ativa e o seu efeito inibitório no crescimento do fungo Gloeosporium 

musarum foi observado nas doses de 40 e 30 μg. 

Mizuno e colaboradores (2008b) clonaram e expressaram uma quitinase de classe 

I de arroz em E. coli Origami B(DE3) na forma solúvel, obtendo um rendimento de 0,6 mg da 

proteína purificada a partir de 1 L de cultura. A quitinase recombinante apresentou massa 

molecular aparente de 33 kDa. No ensaio antifúngico, a extensão das hifas de Trichoderma 

reesei foi fracamente inibida por 25 pmol de proteína e fortemente inibida por concentrações 

maiores que 50 pmol. 

Nem sempre a escolha deste sistema de expressão é a melhor opção. Correia 

(2007) relatou a clonagem de uma sequência codificadora de uma quitinase de classe I de 

feijão-de-corda em E. coli BL21(λ)DE3. Segundo a autora, a proteína recombinante, de massa 

aparente de 30 kDa, foi obtida em corpos de inclusão. Além disso, após a purificação por 

cromatografia de afinidade em coluna de Sepharose com níquel imobilizado, a quitinase 

recombinante não apresentou atividade quitinolítica. 

 

2.6.2 Expressão heteróloga em Pichia pastoris 

 

Leveduras são organismos unicelulares eucarióticos, possuindo algumas 

características moleculares, genéticas e bioquímicas de eucariotos superiores. São adequadas 

para a fermentação industrial em larga escala, confirmando seu potencial como sistema de 

expressão (YIN et al., 2007).  

A levedura metilotrófica Pichia pastoris é um sistema de expressão popular para a 

produção recombinante de uma variedade de proteínas de origem procariótica e eucariótica. 
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Apresenta rápido crescimento e a cultura se dá de forma simples e barata. Esses organismos 

possuem sistema de endomembranas, permitindo que algumas proteínas intracelulares 

sintetizadas sejam secretadas para o ambiente extracelular. Além disso, realizam todas as 

modificações pós-traducionais essenciais para a produção de uma proteína recombinante 

funcional e na forma solúvel, corretamente enovelada (DALY; HEARN, 2005).  

A glicosilação é a modificação pós-traducional mais comum que antecede a 

secreção. Aproximadamente 0,5 a 1% das proteínas, traduzidas a partir de genomas 

eucarióticos, são glicoproteínas. A glicosilação ocorre no lúmen do retículo endoplasmático 

(RE) após a tradução. A etapa inicial da N-glicosilação é a transferência de uma unidade de 

Glc3Man9GlcNAc2 do dolicil-pirofosfato para o grupo amida dos resíduos de asparagina, no 

lúmen do RE pela enzima UDP-GlcNAc:dolicol P-GlcNAc-transferase. Na via secretória, três 

resíduos de glucose e um resíduo de manose α-1,2-ligado são removidos. A proteína é 

transportada para o cis-Golgi, onde os demais processamentos são realizados. Posteriormente, 

resíduos de manose são adicionados por meio de ligações α-1,6 ao esqueleto Manα-1,3-Manβ-

1,4-GlcNAc2. Esta levedura pode adicionar de 8 a 14 resíduos por cadeia. Sítios de 

glicosilação (Asn-X-Ser/Thr) devem existir na sequência primária da proteína para que esta 

seja glicosilada. Em comparação com Sacaharomyces cerevisiae, Pichia não causa 

hiperglicosilações. Além disso, pouquíssimas glicosilações do tipo O-ligadas têm sido 

observadas em Pichia (HERSCOVICS; ORLEAN, 1993). Heterogeneidade na glicosilação 

resulta de diferenças em populações de proteína-oligossacarídeo quanto ao tipo, comprimento 

e identidade dos oligossacarídeos, originando subconjuntos de populações cujas micro-

propriedades variam levemente (LIS; SHARON, 1993).  

Além das modificações pós-traducionais, outro grande benefício desse sistema é a 

disponibilidade de vetores com fortes promotores para dirigir a expressão de genes 

heterólogos de interesse, facilitando a produção de grandes quantidades da proteína desejada 

de maneira menos dispendiosa que a maioria dos sistemas eucarióticos (YIN et al., 2007).  

Por ser uma levedura metilotrófica, P. pastoris é capaz de metabolizar o metanol 

como única fonte de carbono. O primeiro passo no metabolismo do metanol é a sua oxidação 

a formaldeído, usando oxigênio molecular pela enzima álcool oxidase. Esta reação gera 

também peróxido de hidrogênio. Para evitar a toxicidade, este produto é seqüestrado em 

peroxissomos. A enzima álcool oxidase possui pouca afinidade pelo oxigênio molecular, fato 

compensado pela grande produção desta enzima na levedura. O promotor que regula a 

produção da álcool oxidase em P. pastoris é o mesmo que tem sido usado em muitos vetores 

para dirigir a expressão da proteína recombinante. Existem dois genes (AOX1 e AOX2) que 
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codificam a enzima álcool oxidase, sendo que a maior parte da atividade no metabolismo do 

metanol se deve ao produto do gene AOX1. Dessa forma, linhagens que possuem somente o 

gene AOX2 (Mut
S
) crescem lentamente quando a única fonte de carbono é o metanol, 

enquanto aquelas que possuem também o gene AOX1 (Mut
+
) crescem muito bem (ELLIS et 

al., 1985). 

A expressão heteróloga em P. pastoris pode ser intracelular ou secretada. A 

secreção requer a presença de uma sequência sinal na proteína expressa para o devido 

endereçamento na via secretória. O sinal de secreção (fator α) de S. cerevisiae tem sido usado 

com sucesso (CREGG; VEDVICK; RASCHKE, 1993). Uma grande vantagem de obter a 

proteína secretada é que P. pastoris secreta um nível muito baixo de proteínas, fazendo com 

que a proteína recombinante compreenda a maioria do total de proteínas secretadas no meio 

(BARR; HOPKINS; SREEKRISHNA, 1992). 

Alguns autores sugerem um efeito positivo do crescimento da cultura de P. 

pastoris em temperaturas reduzidas na taxa de produção de proteínas heterólogas (LI et al., 

2001; JAHIC et al., 2003). Esta característica pode ser explorada, uma vez que P. pastoris é 

um organismo bastante psicrotrófico, capaz de crescer em temperaturas tão baixas quanto 12 

°C (JAHIC et al., 2002). Segundo Jahic e colaboradores (2003), o metanol utilizado na 

indução é mais tóxico a 30 °C do que em temperaturas mais baixas, onde se observa uma 

menor taxa de morte celular, mesmo em concentrações maiores deste indutor. A principal 

causa de proteólise de proteínas recombinantes no ambiente extra-celular é a morte e 

conseqüente lise celular (LI et al., 2001; HONG et al., 2002; JAHIC et al., 2003), embora a 

proteólise ocorra também por razões puramente termodinâmicas. Dessa forma, a indução da 

expressão sob baixas temperaturas é uma alternativa bastante vantajosa. 

A expressão de algumas quitinases em P. pastoris tem sido relatada. Park e 

colaboradores (2002) clonaram e expressaram duas quitinases de classe III (OsChib1a e 

OsChib1b) de arroz (Oryza sativa L.) em P. pastoris. As quitinases recombinantes 

degradaram ativamente a glicol-quitina em pH 4,3 e 8,3, respectivamente. Somente a 

OsChib1b mostrou forte atividade lítica e atividade antifúngica significativa. 

Kuo e colaboradores (2008) clonaram uma quitinase de classe III de células de 

bambu (Bambusa oldhami) em P. pastoris X-33. Duas quitinases recombinantes com massa 

moleculares de aproximadamente 28,3 e 35,7 kDa foram purificadas, sendo a última uma 

isoforma glicosilada. Ambas apresentaram-se enzimaticamente ativas contra glicol-quitina e 

apresentaram atividade antifúngica contra Scolecobasidium longiphorum, além de 

apresentarem estabilidade térmica acima de 70 °C. 
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Yan e colaboradores (2008a) sugeriram a utilização de quitinases diretamente na 

superfície de produtos agrícolas para inibir fungos patogênicos, especialmente em produtos 

pós-colheita. Estes pesquisadores expressaram uma quitinase de classe I de arroz em P. 

pastoris GS115 e a aplicação direta desta proteína recombinante em frutos de nêsperas 

inoculados com Botrytis cinerea retardou o crescimento do fungo por 3 dias. 
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3 HIPÓTESES 

 

As quitinases são produzidas em quantidades diminutas no vegetal, dificultando a 

sua caracterização. Para o aproveitamento biotecnológico da quitinase de classe I de feijão-de-

corda como proteína ativa contra fungos que causam grandes perdas econômicas, a produção 

dessa proteína em larga escala em sistemas de expressão é uma etapa imprescindível. A 

caracterização bioquímica e avaliação do potencial antifúngico da quitinase recombinante de 

feijão-de-corda (rVuChiI) são fundamentais para que a mesma possa ser aproveitada no 

controle de fungos filamentosos de importância agronômica. Desta forma, esta tese foi 

desenvolvida com o intuito de testar as seguintes hipóteses: 

1- É possível expressar a quitinase de classe I de feijão-de-corda em sua forma 

solúvel e biologicamente ativa, utilizando Escherichia coli e Pichia pastoris como sistemas 

de expressão; 

2- A quitinase recombinante (rVuChiI) é ativa contra fungos fitopatogênicos, 

podendo constituir uma ferramenta biotecnológica para o controle destes patógenos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Purificar e caracterizar uma quitinase recombinate de Vigna unguiculata (rVuChiI) e 

avaliar o seu potencial biotecnológico como ferramenta no controle de fungos 

filamentosos de importância agronômica. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Produzir e purificar uma quitinase de classe I recombinante de feijão-de-corda; 

 Analisar a integridade da quitinase produzida em sistema heterólogo, avaliando sua 

capacidade de hidrólise frente a diferentes substratos; 

 Caracterizar a proteína recombinante purificada e analisar as condições ótimas para 

sua atividade enzimática; 

 Avaliar o efeito da quitinase recombinante sobre a germinação de conídios e o 

crescimento micelial dos fungos: Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F. solani, 

Colletotrichum musae, C. lindemuthianum, C. gloeosporioides e Penicillium herquei. 
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5 MATERIAIS 

 

5.1 Fungos 

 

 Os fungos Fusarium solani, F. oxysporum, Colletotrichum lindemuthianum, C. 

musae, C. gloeosporioides, Rhizoctonia solani e Penicillium herquei foram obtidos da 

micoteca mantida pelo Laboratório de Defesa de Plantas e pelo Laboratório de Defesa e 

Toxinas Vegetais, ambos do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da 

Universidade Federal do Ceará.  

 

5.2 Células para clonagem e expressão 

  

As estirpes TOP10F‟ e DH10B de Escherichia coli (Invitrogen Life Technologies; 

USA) foram utilizadas nos experimentos de clonagem da sequência codificadora da quitinase 

de classe I de Vigna unguiculata L. Walp., enquanto a estirpe ArticExpress (DE3) 

(Stratagene) foi utilizada como hospedeiro de expressão da quitinase recombinante. Também, 

como células de expressão, foram utilizadas as estirpes GS115; KM71; KM71H; SMD1168; 

SMD1168H e X-33 de Pichia pastoris (Invitrogen Life Technologies; USA). O controle 

positivo usado nos ensaios foi constituído por células de P. pastoris GS115/His
+
/Mut

-
/SEC 

HSA (Invitrogen Life Technologies; USA), que secretam albumina sérica humana. 

  

5.3 Enzimas 

 

As enzimas de restrição XhoI (10 U/L), BamHI (10 U/L), SacI (10 U/L), 

EcoRI (10 U/L) e XbaI (10 U/L), acompanhadas dos seus respectivos tampões de reação 10 

x concentrados, foram adquiridas da Fermentas, USA. As enzimas T4-DNA ligase (3 U/μL), 

Go Taq DNA polimerase (5U/μL) e DNase foram obtidas da Promega.  A enzima N-

glicosidase F de Elisabethkingia meningosepticum (4,5 U/μL) foi obtida da Calbiochem, 

enquanto RNase A foi obtida da USB. 
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5.4 Plasmídeos 

 

Plasmídeos pGEM-T Easy vector (Promega) foram utilizados como vetores de 

clonagem, enquanto pET32a(+) (EMD/Novagen, Germany) e pPICZαA (Invitrogen Life 

Technologies; USA) foram utilizados como vetores de expressão. Plasmídeos recombinantes 

pET15b::VuChiI, contendo o inserto da quitinase de feijão-de-corda foram cedidos por 

Correia (2007). 

  

5.5 Reagentes e outros materiais  

 

Oligonucleotídeos iniciadores complementares à sequência codificadora da 

quitinase de classe I de feijão-de-corda foram sintetizados pela Integrated DNA Technologies 

(USA). O kit de purificação de DNA (GFX gel band purification system) foi adquirido da 

Invitrogen Life Technologies; USA. Os marcadores de massa molecular BenchMark Protein 

Ladder (Invitrogen), BenchMark His Tagged Protein Standard (Invitrogen), X174 DNA/Hae 

III Fragments (Invitrogen) e λ-DNA/Hind III Fragments (Invitrogen) foram utilizados nas 

corridas eletroforéticas. Os demais reagentes foram todos de grau analítico. 
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6 MÉTODOS 

 

6.1 Construção dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

Oligonucleotídeos iniciadores específicos para a sequência codificadora de uma 

quitinase de classe I de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] foram construídos, 

com base na sequência depositada no GenBank (número de acesso AF307511), objetivando a 

clonagem nos vetores de expressão pET32a(+) (Novagen) e pPICZαA (Invitrogen), sendo 

necessária a inserção dos sítios para as enzimas de restrição BamHI e XhoI, e EcoRI e XbaI 

(Fermentas, USA), respectivamente. O quadro 1 esquematiza a construção dos 

oligonucleotídeos iniciadores com os devidos sítios para as enzimas de restrição.  

 

6.2 Preparação de células eletrocompetentes de Escherichia coli 

 

Duas estirpes de E. coli, TOP10 F‟ e DH10b (Invitrogen), foram utilizadas para a 

clonagem e, para a expressão, foi utilizada a estirpe ArticExpress (DE3) (Stratagene). A partir 

de culturas estoques em glicerol de cada uma destas estirpes, foram inoculados 100 μL em 

placas de Petri contendo 25 mL de meio 2xYT (Triptona 1,6%, extrato de levedura 1%, NaCl 

0,5%, pH 7.0; ágar 2%) acrescido de estreptomicina 30 μg/mL, no caso das células TOP10 F‟. 

As placas foram incubadas a 37 °C por cerca de 16 h. Com auxílio de ponteira estéril, uma 

colônia foi isolada em 10 mL de meio 2xYT caldo (acrescido de estreptomicina 30 μg/mL, no 

caso da estirpe TOP10 F‟) em frascos erlenmeyers de 50 mL. Os frascos contendo este pré-

inóculo foram incubados a 37 °C por 16 horas sob agitação a 250 rpm. Dessas culturas, foram 

inoculados 5 mL em 500 mL de meio 2xYT (acrescido de estreptomicina 30 μg/mL, no caso 

da estirpe TOP10 F‟). A cultura foi novamente incubada a 37 °C sob agitação de 250 rpm até 

que atingisse densidade ótica a 600 nm (DO600) entre 0.4 e 0.6. As culturas foram, então, 

incubadas no banho de gelo por 30 minutos, sendo, posteriormente, centrifugadas a 10.000 x 

g, 4 °C, por 5 minutos. Depois de repetidas centrifugações, toda a massa de células 

sedimentada foi ressuspensa em 20 mL de água ultrapura estéril para a lavagem de células e, 

novamente, centrifugada nas mesmas condições. A massa de células resultante foi ressuspensa 

em 10 mL de glicerol 10% estéril resfriado a 4 °C. Esse procedimento foi repetido duas vezes 

e, finalmente, as células foram ressuspensas em 1,0 mL de meio GYT (glicerol 10%, extrato 

de levedura 0,125%, triptona 0,25%, pH 7.0) resfriado. Alíquotas de 40 μL da suspensão de 
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células eletrocompetentes de cada estirpe foram distribuídas em microtubos de 1,5 mL e 

armazenados a -80 °C para uso posterior. 

 

 

 

Quadro 1 – Oligonucleotídeos iniciadores específicos para a sequência codificadora de uma quitinase de classe I 

de Vigna unguiculata (L.) Walp. Os sítios de restrição das enzimas estão sublinhados e os nucleotídeos, 

adicionados para manter o frame, estão entre parênteses 

 

Iniciador Sequência 

Enzima 

de 

restrição 

Tm      

(° C) 

VuChi-F* CGCGGATCC CAGTGTGGAAGCCAAGCG BamHI 68,6 

VuChi-R** CCGCTCGAG GACGATGGGATGGAGATTAA XhoI 64,2 

VuChiLev-F* GGAATTC CAG TGT GGA AGC CAA GCG GG EcoRI 60,9 

VuChiLev-R** GCTCTAGA (AC) GAC GAT GGG ATG GAG ATT AAG XbaI 65,3 

* foward / ** reverse 

 

 

 

6.3 Isolamento de plasmídeos contendo a sequência codificadora de uma quitinase de                            

classe I de feijão-de-corda 

  

 O plasmídeo contendo a sequência codificadora de uma quitinase de classe I de 

feijão-de-corda (Vigna unguiculata L. Walps), pET15b::VuChiI, previamente clonado por 

Correia (2007), foi utilizado para a execução desse trabalho.  

 Inicialmente, 100 μL da cultura estoque, em glicerol, de E. coli BL21(λ)DE3, 

contendo o plasmídeo recombinante, pET15b::VuChiI, foram plaqueados em meio Luria-

Bertani (LB) ágar (triptona 1%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 1%, ágar 1,6%, pH 7.5), 

acrescido de carbenicilina 100 μg/mL e estreptomicina 30 μg/mL. A placa permaneceu por 12 

horas a 37 °C. Uma colônia isolada foi, então, cultivada em 5 mL de meio LB caldo, contendo 

os mesmos antibióticos, a 37 °C, e agitação constante de 250 rpm, por cerca de 18 horas. 

Posteriormente, 2 mL desta cultura foram centrifugados a 12.000 x g por 5 minutos 

(MiniSpin-Eppendorf) para a obtenção da massa celular. 

Os plasmídeos foram isolados pelo método de lise alcalina, como descrito por 

Sambrook e colaboradores (1989). Após a centrifugação, por 5 minutos a 12.000 x g 
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(MiniSpin-Eppendorf) as células coletadas foram ressuspensas em 100 L de tampão Tris-

HCl 25 mM, pH 8.0, contendo glucose 50 mM e EDTA 10 mM. Em seguida, foi feita a 

adição de 200 μL da solução de lise (SDS 10%,  NaOH 4 M) e, após três minutos, foram 

adicionados 150 μL da solução de neutralização (acetato de potássio 3 M, ácido acético 

glacial 5 M). A amostra foi mantida por cinco minutos no gelo e depois centrifugada por 

cinco minutos a 12.000 x g. O sobrenadante foi coletado em microtubo estéril onde foi feita a 

adição de dois terços do volume de isopropanol 100%. Após uma hora, as amostras foram 

centrifugadas sob as mesmas condições e o sobrenadante, descartado. O precipitado foi 

lavado com etanol 70% e, após nova centrifugação, os plasmídeos foram ressuspensos em 50 

L de água ultrapura estéril, acrescidos de 2,0 L de RNAse (1,0 mg/mL). A presença e 

qualidade dos plasmídeos foi verificada por meio de eletroforese em gel de agarose 0,8%.  

 

6.4 Eletroforese de DNA em gel de agarose  

 

Aos plasmídeos foram acrescidos 2,0 L do tampão da amostra (azul de 

bromofenol 0,25%, glicerol 30% em TE, pH 8.0). A eletroforese foi realizada a 100 V com o 

gel de agarose 0,8% submerso em tampão TBE (Tris-Borato 45 mM, pH 8.0; EDTA 1,0 mM) 

em cuba horizontal. O gel, corado com brometo de etídio (0,5 g/mL), foi visualizado no 

transluminador AFL (Pharmacia Biotech) com luz UV.  

 

6.5 Amplificação da sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

 

Uma vez constatada a eficiência do processo de extração dos plasmídeos, estes 

foram submetidos à reação de amplificação por PCR, utilizando-se os dois pares de 

iniciadores específicos para a sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-

corda (Quadro 1) em reações distintas. Os seguintes parâmetros foram utilizados, para uma 

reação de 10 L: adição de 1,0 L do tampão de reação da Go Taq 5x (suplementado com 

MgCl2 7,5 mM); 2,0 L de dNTPs 1,0 mM; 1,0 L de cada iniciador (5 M) e 0,25 L de Go 

Taq DNA polimerase (5,0 U/L). Foram acrescidos 4 μL de DNA (25 ng/μL) utilizado como 

molde. Como controle, a reação de amplificação foi realizada sem a adição do DNA molde, 

sendo o volume da reação completado com água.  

Para as reações cujos iniciadores foram VuChiLev-F e VuChiLev-R, destinados à 

clonagem em P. pastoris, foram utilizados os seguintes ciclos de temperatura em 
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termociclador PTC 200 (DNA Thermal Cycler, MJ Research): 95 ºC por 3 minutos e 65 ºC 

por 30 segundos, seguido por mais 40 ciclos de 95 ºC por 1 minuto (etapa de desnaturação), 

65 C por trinta segundos (etapa de anelamento) e 72 ºC por 1 minuto (etapa de extensão). 

Terminados esses ciclos, foi feita uma extensão a 72 C por 9 minutos. Para as reações 

utilizando-se os iniciadores VuChi-F e VuChi-R, destinados à clonagem em E. coli, os 

seguintes ciclos foram utilizados: 95 ºC por 2 minutos, 65 ºC por 1 minuto e 72 °C por 1 

minuto e 30 segundos, seguidos por mais 34 ciclos de 95 ºC por 1 minuto (etapa de 

desnaturação), 65 C por 1 minuto (etapa de anelamento) e 72 ºC por 1 minuto e 30 segundos 

(etapa de extensão). Terminados esses ciclos, foi feita uma extensão a 72 C por 9 minutos. 

Finalmente, uma alíquota de 5 L de cada reação foi aplicada em gel de agarose 1%.  

 

6.6 Clonagem da sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

 

As sequências codificadoras da quitinase de classe I de feijão-de-corda, amplificadas 

por PCR, com cada um dos pares de iniciadores, foram inseridas no vetor de clonagem 

pGEM-T Easy (Promega) de acordo com as especificações do fabricante. Os plasmídeos 

transformados foram denominados de pGEM-T::VuChiI-E (para clonagem em E. coli) e 

pGEM-T::VuChiI-P (para clonagem em P. pastoris). 

 A reação de ligação entre o inserto e o vetor pGEM-T Easy consistiu na mistura dos 

seguintes componentes: 3,0 L do produto de PCR; 5,0 L do tampão de ligação 2x 

concentrado; 1,0 L do vetor (50 ng/L); 1,0 L da T4 DNA ligase (3 U/L). A reação foi 

mantida a 4 C por 16 horas em termociclador PTC 200 (DNA Thermal Cycler, MJ 

Research). Em seguida, o produto da reação de ligação foi utilizado para transformar células 

eletrocompetentes de E. coli DH10b ou TOP10F‟. 

A transformação foi realizada por eletroporação e consistiu na incubação de 10 L do 

produto da ligação com 40 L de células eletrocompetentes de E. coli DH10B ou TOP10F‟ 

(obtidas como descrito no item 6.2) em uma cubeta de eletroporação (Eppendorf), com espaço 

interno de 4 mm, que foi submetida a um pulso de 2,5 kV no eletroporador Eppendorf, 

modelo 2510. Imediatamente após o pulso, 1 mL de meio SOC (Triptona 2%; extrato de 

levedura 0,5%; NaCl 10 mM; KCl 2,5 mM; MgCl2 10 mM; glucose 20 mM, pH 7.0), pré-

aquecido a 37 ºC ,foi adicionado a cada cubeta. A suspensão foi transferida para um tubo de 

15 mL e incubada sob agitação constante de 150 rpm a 37 C por 1 hora. Após incubação, 

uma alíquota de 100 L da suspensão de células eletroporadas foi transferida para placas de 
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Petri contendo meio LB ágar, suplementado com X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indoil--D-

galactopiranosídeo) 80 g/mL e IPTG (Isopropil-1-tio-β-D-galactopiranose) 0,5 mM, além de 

carbenicilina (100 μg/mL) e estreptomicina (30 μg/mL), para as células TOP10F‟. A 

suspensão foi espalhada sobre o meio de cultura com o auxílio de uma alça de Drigalski. As 

placas foram mantidas na estufa a 37 C por 16 horas para o crescimento das colônias. 

A adição de X-Gal e IPTG foi necessária porque plasmídeos pGEM-T Easy 

apresentam a sequência do gene LacZ, que codifica para a enzima -galactosidase.  Essa 

enzima hidroliza X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indoil--D-galactopiranosídeo) em galactose e 4-

cloro-3-bromo-indigo, que forma um precipitado de cor azul.  Como o sítio múltiplo de 

clonagem (local de inserção do fragmento de DNA exógeno) do plasmídeo pGEM-T Easy 

ocupa a região do gene que codifica a porção N-terminal da -galactosidase, e o fragmento de 

DNA  clonado   foi   inserido   nesta    região, as bactérias com plasmídeos recombinantes, 

incapazes de produzir a -galactosidase funcional, formaram colônias brancas, permitindo 

assim uma seleção inicial dos clones recombinantes.  

Sete colônias de E. coli TOP10F‟, transformadas com o vetor de clonagem 

pGEM-T::VuChiI-E e seis colônias de E. coli DH10B, transformadas com plasmídeos pGEM-

T::VuChiI-P, foram selecionadas e, em seguida, inoculadas em 5 mL de meio LB,  

suplementado com carbenicilina (100 g/mL) e estreptomicina (30 g/mL), para as células 

TOP10F‟. As culturas foram mantidas por 16 horas a 37 C sob agitação constante de 200 

rpm. Posteriormente, as células foram coletadas por centrifugação a 12.000 x g por 5 minutos 

e os plasmídeos, isolados com o auxílio do Pure Link Quick Plasmid Miniprep Kit 

(Invitrogen), de acordo com as especificações do fabricante. Os plasmídeos purificados foram 

analisados por meio de reação de amplificação por PCR com os iniciadores específicos para a 

sequência codificadora da quitinase. Em cada reação foram utilizados 50 ng de plasmídeos. 

 

6.7 Sequenciamento de DNA 

 

Os plasmídeos pGEM-T transformados com sequência codificadora da quitinase 

de classe I de feijão-de-corda, extraídos dos clones obtidos, foram sequenciados. A reação de 

sequenciamento foi preparada com o auxilio do DYEnamic ET Dye terminator kit (GE 

Healthcare, USA) para o sequenciador MegaBACE 1000, de acordo com o descrito no 

manual do fabricante. Na reação, foram utilizados oligonucleotídeos específicos para a região 

M13 presente no plasmídeo pGEM-T Easy. Em cada reação, 500 ng dos plasmídeos 



 52 

purificados foram usados como molde.  A reação foi realizada no termociclador PTC 200 

(DNA Thermal Cycler, MJ Research) e consistiu, inicialmente, de uma etapa de desnaturação 

a 95 ºC por 20 segundos, seguida de uma etapa de anelamento a 50 ºC por 15 segundos e uma 

etapa de extensão a 60 ºC por 1 minuto. Esse ciclo foi repetido por 25 vezes. 

Ao término da reação, os fragmentos foram precipitados e purificados por 

centrifugação com acetato de amônio 7,5 M (1/10 do volume) e etanol absoluto (2,5 

volumes). Em seguida, foram lavados com etanol 70% para remoção de resíduos que 

poderiam afetar a qualidade das sequências.  

Após o sequenciamento em  MegaBACE 1000 (GE Healthcare, USA), as 

diferenças obtidas de todos os clones foram analisadas com o auxilio do pacote 

Phred/Phrap/Consed (EWING et al.,1998; GORDON et al.,1998) para  a obtenção das 

sequências consenso dos clones. As sequências dos diferentes clones foram alinhadas com o 

auxílio do programa Clustal W (HIGGINS et al.,1994) e as mutações foram observadas.  

 

6.8 Expressão de uma quitinase de classe I de feijão-de-corda em Escherichia coli  

 

6.8.1 Subclonagem da sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

no vetor de expressão pET32a(+) 

 

Os plasmídeos recombinantes pGEM-T::VuChiI-E7, obtidos na etapa anterior, 

foram submetidos a reação de digestão com as enzimas XhoI e BamHI (Fermentas). Foram 

usados cerca de 7 g dos plasmídeos na digestão. A digestão se deu em duas etapas, como 

descrito a seguir. 

Uma primeira reação de 10 L consistiu em: 1,5 L de pGEM-T::VuChiI-E7; 1 

L do tampão FastDigest 10 x (Tris-HCl 100 mM, pH 8.5; MgCl2 100 mM; KCl 1M; BSA 1 

mg/mL); 1,5 L de FastDigest XhoI 10 U/μL (Fermentas) e 6,0 L de água. A reação foi 

mantida a 37 C por 6 horas e inativada por 20 minutos a 80 °C. A segunda reação foi 

realizada pela adição de 1,5 L da enzima BamHI 10 U/L (Fermentas); 1,5 L de NaCl 1 M; 

1 L de tampão 10 x (Tris-HCl 100 mM, pH 8.5, MgCl2 100 mM, KCl 1 M; 1 mg/mL de 

BSA); 2 μL de BSA (1 mg/mL) e 4 L de água ultrapura . A reação permaneceu por mais 8 h 

a 37 °C, seguidas de 20 minutos a 65 °C, para inativação enzimática. Cerca de 3 μg de 

plasmídeo pET32a(+) (Novagen – Merk KGaA, Alemanha) foram submetidos à mesma 
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reação de digestão descrita acima. Em seguida, os produtos da digestão foram aplicados em 

gel de agarose 0,6 %. 

As bandas referentes ao inserto e ao vetor pET32a(+) foram cortadas do gel e 

purificadas com o Kit GFX gel band purification system (Invitrogen), de acordo com as 

especificações do fabricante. Após a quantificação dos produtos purificados do gel de 

agarose, a reação de ligação entre o inserto e o vetor foi feita com a enzima T4 DNA ligase 

(Promega), nas razões 3:1 e 5:1, obedecendo a seguinte fórmula: 

 

concentração vetor (ng/μL) x tamanho do inserto (pb)  x  razão    concentração inserto (pb) 

                          tamanho do vetor (pb) 

 

     A reação foi mantida a 4 C por, aproximadamente, 16 horas. Em seguida, o 

produto da reação de ligação foi utilizado para transformar células eletrocompetentes de E. 

coli TOP10F‟, como descrito anteriormente. As células transformadas foram incubadas por 1 

hora, sob agitação, à temperatura de 37 C. Em seguida, uma alíquota de 100 L da suspensão 

foi transferida para uma placa contendo meio LB ágar suplementado com carbenicilina 100 

μg/mL e estreptomicina 30 μg/mL  

As placas foram mantidas na estufa a 37 C por, aproximadamente, 16 horas e 

avaliadas quanto ao aparecimento de colônias. Cinco colônias foram selecionadas e 

inoculadas em erlenmeyers de 50 mL contendo 5,0 mL de meio LB suplementado com 

carbenicilina 100 g/mL e estreptomicina 30 g/mL. As culturas foram incubadas a 37 C sob 

agitação constante (200 rpm) por 16 horas.  Em seguida, os plasmídeos foram purificados 

pelo método da lise alcalina e a transformação foi confirmada através da reação de digestão 

com as enzimas de restrição XhoI e BamHI. Os clones confirmados pela digestão foram 

mantidos em estoque, em glicerol (-80 C). 

 

6.8.2 Transformação de células de E. coli  com o vetor recombinante 

pET32a(+)::VuChiI-E7 

 

 Uma alíquota de 3 μL dos plasmídeos pET32a(+)::VuChiI-E7 purificados foi 

usada para transformar 40 μL de células eletrocompetentes de ArticExpress (DE3), como 

descrito anteriormente. Após a eletroporação, uma alíquota de 100 L das células foi 

transferida para uma placa contendo meio LB ágar, suplementado com gentamicina 20 μg/mL 
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e carbenicilina  100 μg/mL. As placas foram mantidas na estufa a 37 C por, 

aproximadamente, 16 horas e avaliadas quanto ao aparecimento de colônias. A seleção de 9 

colônias foi realizada. As colônias foram expandidas em 5 mL de meio LB, suplementado 

com os mesmos antibióticos. As culturas foram incubadas a 37 C sob agitação constante 

(200 rpm) por 16 horas.  Em seguida, o estoque em glicerol de cada um dos clones foi feito. 

Um dos clones, possivelmente transformados, foi escolhido, ao acaso, para a indução da 

expressão da quitinase recombinante. 

 

6.8.3 Indução da expressão da quitinase recombinante em E. coli 

 

A indução da expressão da quitinase recombinante em E. coli ArticExpress (DE3) 

ocorreu a partir de um clone, escolhido aleatoriamente, dentre os clones possivelmente 

transformados com o plasmídeo pET32a(+)::VuChiI-E7. Um clone, provavelmente contendo 

o pET32a(+) sem o inserto, foi utilizado como controle negativo.  Um pré-inóculo em 5 mL 

de meio LB, contendo carbenicilina 50 μg/mL e gentamicina 20 μg/mL, foi realizado a partir 

dos clones escolhidos. Após o crescimento das culturas a 37 °C, 250 rpm, por, 

aproximadamente, 16 horas, uma alíquota de 2 mL de cada cultura foi inoculada em 80 mL de 

meio LB, acrescido dos mesmos antibióticos. Foram feitos dois inóculos de cada cultura pré-

inoculada. As culturas foram induzida, pela adição de IPTG 0,1 mM ou 0,5 mM, ao atingirem 

uma DO600 entre 0,4 e 0,6. A indução ocorreu a 12 °C por 20 horas, sendo coletadas alíquotas 

de 14 mL das culturas nos tempos 0, 1, 3, 5 e 20 horas. 

As alíquotas coletadas foram centrifugadas para separação de células e 

sobrenadante. Posteriormente, as células foram ressuspensas em 10% do volume de tampão 

de lise (Tris-HCl 50 mM, pH 8.0;  EDTA 2 mM; NaCl 0,15 M; Triton X-100 1%; lisozima 

100 μg/mL), enquanto os sobrenadantes foram misturados ao tampão de amostra para SDS-

PAGE [Tris-HCl 0,0625 M, pH 6.8; SDS 2% (m/v); 2-mercaptoetanol 5% (v/v) e azul de 

bromofenol 0,001% (m/v)] 4 vezes concentrado. As amostras de sobrenadante foram 

aquecidas a 90 °C por 7 minutos e analisadas em eletroforese em gel de poliacrilamida 15%, 

em condições desnaturantes. 

 

6.8.4 Lise das células de E. coli após a indução da expressão da quitinase recombinante 

 

As células, ressuspensas em tampão de lise, permaneceram à temperatura 

ambiente até que fossem lisadas, o que foi observado pelo desenvolvimento da viscosidade. 
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Em seguida, foi adicionada DNAse I (Invitrogen), em cada suspensão, para uma concentração 

final de 100 μg/ mL. A mistura recebeu, ainda, a adição de MgCl2 e CaCl2 nas concentrações 

de 1 e 8 mM, respectivamente, e foi incubada a 30 °C até a perda da viscosidade.  

Por centrifugação a 13.000 x g, por 15 minutos à temperatura ambiente, foram 

separados sobrenadante e corpos de inclusão. Os corpos de inclusão (fração insolúvel) foram 

ressuspensos em tampão de amostra para SDS-PAGE, enquanto uma alíquota do 

sobrenadante (fração solúvel) foi misturado ao tampão de amostra para SDS-PAGE 4 x 

concentrado. Após tratamento térmico a 90 °C por 7 minutos, as amostras foram analisadas 

por eletroforese em condições desnaturantes. Alíquotas do sobrenadante (fração solúvel) 

foram dialisadas exaustivamente contra água destilada e, em seguida, foram analisadas em 

ensaio enzimático para a detecção da quitinase recombinante. 

 

6.9 Detecção da quitinase recombinante de feijão-de-corda 

 

6.9.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes 

 

Os experimentos de SDS-PAGE foram conduzidos de acordo com o protocolo 

descrito por Laemmli (1970), adaptado para géis montados em placas de vidro. As amostras, 

após serem submetidas a tratamento químico, com a adição do tampão de amostra para SDS-

PAGE, seguido de tratamento térmico a 90 °C por 7 minutos, foram analisadas através de 

eletroforese em gel de 2 mm de espessura, composto por um gel de concentração, encerrando 

3,5% de acrilamida e 1% de SDS, preparado em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6.8, e por um gel 

de separação, contendo 12 ou 15% de acrilamida e 1% de SDS, preparado em tampão Tris-

HCl 3 M, pH 8.8. As corridas eletroforéticas foram realizadas em sistema vertical Dual Gel 

Caster (Hoefer, São Francisco) sob voltagem constante de 100 V, em tampão de corrida [Tris-

HCl 0,025 M, pH 8.3; glicina 0,192 M; SDS 0,1% (m/v)]. Após a corrida, as bandas protéicas 

foram visualizadas através da coloração com Comassie Briliant Blue R-250 0,1% em metanol 

30% e ácido acético 10% (v/v) por 1 hora, seguida de descoloração do gel através de uma 

solução de isopropanol 12,5% e ácido acético 10% (v/v).  

 

6.9.2 Ensaio enzimático 

 

A atividade quitinolítica da proteína recombinante rVuChiI foi determinada 

segundo o método colorimétrico descrito por Legrand e colaboradores (1987), tendo como 
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parâmetro a liberação de N-acetil-D-glucosamina a partir da ação hidrolítica da proteína sobre 

a quitina coloidal, obtida a partir de quitosana, pela metodologia descrita por Reissig e 

colaboradores (1955). 

Inicialmente, 250 μL da fração, contendo a proteína recombinante, foram 

incubados com 250 μL de quitina coloidal, na presença de tampão acetato de sódio 50 mM, 

pH 5.2 a 37 °C, por 1 hora, sob agitação constante. A reação foi, então, interrompida por 

fervura em banho-maria por 10 minutos. Após resfriamento em banho de gelo, as amostras 

foram centrifugadas a 13.000 x g, por 15 minutos, à temperatura ambiente, para retirar o 

excesso de substrato. O branco da reação foi a fração, contendo a quitinase recombinante, sem 

a adição do substrato.  

Após centrifugação, uma alíquota de 300 μL do sobrenadante foi transferida para 

novo tubo e incubada com 10 μL de solução de β-glucuronidase (13,1 U/mL), a 37 °C por 1 

hora, sob agitação constante. Posteriormente, a reação foi interrompida por nova fervura em 

banho-maria durante 5 minutos, seguida de resfriamento em banho de gelo. Após esta etapa, 

190 μL de tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2 e 100 μL de tetraborato de potássio 0,6 M 

foram adicionados. A mistura foi fervida em banho-maria por exatos 5 minutos e, após 

resfriamento em banho de gelo, foi adicionado 1 mL de solução de p-

dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A mistura foi incubada a 37 °C por 20 minutos e, 

finalmente, foi feita a leitura das absorbâncias a 585 nm. Para o cálculo da quantidade de 

açúcar liberado na reação, foi utilizada uma curva padrão construída a partir de concentrações 

conhecidas de N-acetil-D-glucosamina, variando de 100 a 500 μM (REISSIG et al., 1955).  

Neste ensaio, uma unidade de atividade enzimática (U) foi definida como a 

quantidade de enzima capaz de liberar 1 nmol de N-acetil-D-glucosamina por hora de reação, 

sob as condições descritas acima. 

 

6.10 Expressão de uma quitinase de classe I de feijão-de-corda em Pichia pastoris 

 

6.10.1 Subclonagem da sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-

corda no vetor pICZαA 

 

Os plasmídeos recombinantes pGEM-T::VuChiI-P1, isolados no item 6.6, foram 

submetidos a uma reação de digestão com as enzimas XbaI e EcoRI. Cerca de 3 g dos 

plasmídeos foram usados na digestão.  
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Uma primeira reação de 17 L consistiu em: 12,3 L de pGEM-T::VuChiI-P1; 1,7 

L do tampão 10 x (Tris-HCl 500 mM, pH 8.0, MgCl2 100 mM, NaCl 500 mM); 2,0 L de 

XbaI (10 U/L) e 1,0 L de água. A reação foi mantida a 37 C por 3 horas. Após este 

período foi feita a adição de 2,0 L da enzima EcoRI (10 U/L); 1,0 L de NaCl 1 M e 0,3 

L de tampão 10 x concentrado (Tris-HCl 500mM, pH 7.5; MgCl2 100 mM; NaCl 1M; 

Triton X-100 0,2%; BSA 1 mg/mL). A reação permaneceu por mais 3h e 30 minutos a 37 °C, 

seguidos de 15 minutos a 65 °C, para inativação enzimática. Cerca de 3 μg de plasmídeo 

pPICZαA (Invitrogen) foram submetidos à mesma reação de digestão descrita acima. Em 

seguida, os produtos da digestão foram aplicados em gel de agarose 0,6 %. 

As bandas referente ao inserto e ao vetor pPICZαA íntegro foram cortadas do gel 

e purificadas com o Kit GFX gel band purification system (Invitrogen), de acordo com as 

especificações do fabricante. Após a quantificação dos produtos purificados do gel de 

agarose, a reação de ligação entre o inserto e o vetor foi feita com a enzima T4 DNA ligase 

(Promega), nas razões 3:1 e 8:1, da mesma forma explicitada no item 6.8.1. 

O produto da reação de ligação foi utilizado para transformar células 

eletrocompetentes de E. coli DH10B. Finalmente, onze clones foram selecionados, dos quais 

foi feita a extração de plasmídeos. A transformação foi confirmada através da reação de 

digestão com as enzimas de restrição XbaI e EcoRI.  

 

6.10.2 Preparação de células competentes de Pichia pastoris para eletroporação 

 

 A partir do estoque em meio sólido de cada estirpe de P. pastoris (GS115, KM71, 

KM71H, SMD1168, SMD1168H E X-33), foi feito um inóculo, com auxílio de ponteira 

estéril, em 5 mL de meio YPD (extrato de levedura 1%, peptona 2%, glucose 2%). As 

culturas foram mantidas a 30 °C por 18 horas a 200 rpm. 

 Uma alíquota de 0,5 mL de cada uma das culturas foi transferida para 50 mL de 

meio YPD fresco, contido em erlenmeyer de 500 mL, permanecendo a 30 °C e sob agitação 

de 200 rpm até que as culturas atingissem uma OD600 entre 1,3 e 1,5, quando foram 

centrifugadas a 1.500 x g, por 5 minutos a 4 °C, para separar células do meio de cultura. As 

células coletadas foram ressuspensas em 12 mL de meio YPD com HEPES (10 mL YPD; 2 

mL de tampão HEPES 1 M, pH 8.0; DTT 0,02 M). Em seguida, água ultrapura resfriada foi 

adicionada às suspensões até atingir um volume final de 50 mL. As células foram coletadas 

por nova centrifugação e ressuspensas em 25 mL de água ultrapura resfriada. Após esta 
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lavagem, as células foram novamente coletadas por centrifugação e ressuspensas em 2 mL de 

solução resfriada de sorbitol 1 M. Esta etapa foi repetida, ressuspendendo a massa final de 

células em 1 mL de sorbitol 1 M resfriado. Finalmente, a suspensão celular foi separada em 

alíquotas de 80 μL, em microtubos de 1,5 mL, e armazenada em freezer a -80 °C. 

 

6.10.3 Linearização dos plasmídeos pPICZαA::VuChiI-P1 

 

 Aproximadamente, 50 μg de DNA plasmidial pPICZαA::VuChiI-P1 foram 

digeridos em uma reação contendo 25 μL da enzima de restrição SacI FastDigest e 12 μL do 

tampão FastDigest 10x (Tris-HCl 100 mM, pH 8.5; MgCl2 100 mM; KCl 1M; BSA 1 

mg/mL), num volume final de 124 μL. A digestão ocorreu por 20 minutos a 37 °C, seguida de 

inativação enzimática por 20 minutos a 65 °C. Esta enzima corta uma única vez na região 5‟ 

do gene AOX1. Após a reação, o DNA plasmidial foi precipitado pela adição de 1/10 do 

volume de acetato de sódio 3 M e 2,5 volumes de etanol 100%, seguida de centrifugação a 

12.000 x g, por 15 minutos, à temperatura ambiente. O precipitado foi lavado com 200 μL de 

etanol 80% e novamente centrifugado, para descarte do etanol. O precipitado, contendo os 

plasmídeos linearizados, foi ressuspenso em 10 μL de água ultrapura estéril. Este mesmo 

procedimento foi realizado com plasmídeos pPICZαA íntegros (controle negativo). 

 

6.10.4 Transformação de células de Pichia pastoris com o vetor recombinante 

pPICZαA::VuChiI-P1 

 

 A transformação de células de cada uma das estirpes (GS115, KM71, KM71H, 

SMD1168, SMD1168H E X-33) de Pichia pastoris foi realizada. Assim, 80μL de células 

competentes foram misturadas com 5 μg de DNA plasmidial linearizado e a mistura foi 

transferida para uma cubeta de eletroporação (Eppendorf), com espaço interno de 4 mm, que 

foi submetida a um pulso de 2,5 kV no eletroporador Eppendorf, modelo 2510. 

Imediatamente após a aplicação do pulso, 1 mL de sorbitol 1 M resfriado foi adicionado à 

cubeta. O conteúdo foi transferido para um tubo estéril de 15 mL e permaneceu a 30 °C por 2 

hora, sem agitação. Após este tempo, alíquotas de 100 μL das culturas eletroporadas foram 

distribuídas, com auxílio de alça de Drigalski, em placas contendo YPDS ágar (extrato de 

levedura 1%; peptona 2%; sorbitol 18,2%; glucose 2% e ágar 2%), acrescido de zeocina 500 

μg/mL As placas foram incubadas por 3 dias a 30 °C para a formação de colônias. A 
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transformação de células de P. pastoris com o vetor pPICZα linearizado também foi realizada 

(controle negativo).  

 

6.10.5 Extração de DNA genômico de P. pastoris 

 

 Várias colônias de cada estirpe foram selecionadas para a confirmação da 

transformação. Para tal, uma colônia isolada foi expandida em 5 mL de meio YPD, a 30 °C, 

por 18 horas a 200 rpm. Desta cultura, uma alíquota de 1,5 mL foi transferida para microtubo 

e centrifugada a 12.000 x g, por 3 minutos. A massa celular coletada foi lavada com 800 μL 

de água ultrapura estéril e, em seguida, nova centrifugação foi feita. Posteriormente, 600 μL 

de CTAB 2x (Tris-HCl 100 mM, pH 8.0; CTAB 2%; EDTA 20 mM; NaCl 1,4 M), acrescido 

de β-mercaptoetanol 0,2% (v/v), pré-aquecido a 60 °C, foram adicionados à amostra e a 

mistura foi incubada em banho-maria a 60 °C por aproximadamente 16 horas. Após esta 

etapa, 1 volume de clorofómio:álcool isoamílico (24:1) foi adicionado e o material foi 

centrifugado por 30 minutos a 12.000 x g. A fase aquosa foi recuperada em novo microtubo e 

2/3 do volume de isopropanol foram adicionados para a precipitação do DNA. O material 

permaneceu a 4 °C por 1 hora e, em seguida, foi centrifugado por 5 minutos a 12.000 x g. 

Uma lavagem com etanol 70% foi realizada, seguida de centrifugação nas mesmas condições. 

O sobrenadante foi descartado e, após a evaporação do etanol, o precipitado foi ressuspenso 

em 50 μL de água contendo RNAse A (20 μg/mL).  

A partir de 50 ng de DNA genômico extraído dos clones de cada estirpe, uma 

bateria de reações de PCR foi realizada com os seguintes iniciadores: 5‟-AOX, que se anela 

na região 5‟ do gene AOX-1 do vetor de expressão,  e VuChiLev-R, que se anela na sequência 

codificadora da quitinase. Desta forma, somente houve amplificação quando o DNA 

genômico extraído continha uma ou mais cópias dos plasmídeos recombinantes 

pPICZαA::VuChi-P1.  

A reação consistiu inicialmente de uma etapa de desnaturação a 95 C por dois 

minutos, seguido de uma etapa de anelamento a 65 C por um minuto e uma etapa de 

extensão a 72 C por um minuto e 30 segundos.  Esse ciclo foi seguido por mais 34 ciclos de 

94 C por um minuto, 65 C por um minuto e 72 C por um minuto e 30 segundos, finalizados 

por uma etapa a 72 °C por 9 minutos. Ao final da reação, uma alíquota de 5 L foi aplicada 

em gel de agarose 1%. A banda esperada foi de aproximadamente 1.246 pb. 
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Um outro tipo de reação foi realizada, utilizando-se como molde o DNA 

genômico extraído dos clones transformados apenas com o vetor íntegro linearizado 

(controle). Neste caso foram utilizados os iniciadores 5‟-AOX e 3‟-AOX, que anelam no 

vetor, e a banda esperada foi de 600 pb. A reação consistiu basicamente nos mesmos passos, 

tendo a temperatura de anelamento modificada para 55 C. Ao final da reação, uma alíquota 

de 5 L foi aplicada em gel de agarose 1%. As sequências dos iniciadores 5‟-AOX e 3‟-AOX 

podem ser visualizadas no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Oligonucleotídeos iniciadores específicos para a sequência do gene AOX-1 do vetor de expressão 

pPICZαA.  

 

Iniciador Sequência Tm      

(° C) 

AOX5‟ GACTGGTTCCAATTGACAAGC 54,3 

AOX3‟ GACTGGTTCCAATTGACAAGC 54,3 

 

 

6.10.6 Indução da expressão da quitinase recombinante de feijão-de-corda em P. pastoris 

 

Os clones, cuja transformação com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1 foi confirmada, 

foram utilizados para o experimento de indução da expressão da quitinase. Para este 

experimento, um clone de cada estirpe, transformado com o vetor recombinante e um clone 

transformado com o vetor íntegro foram selecionados. 

Uma colônia isolada de cada clone, crescida em meio YPDS ágar, contendo 

zeocina 500 μg/mL, foi inoculada em um erlenmeyer de 50 mL, contendo 5 mL de BMGY, 

meio complexo tamponado, contendo glicerol (tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 6.0; 

extrato de levedura 1%; peptona 2%; YNB 1,34%; biotina 4 x 10
-5

% e glicerol 1%), acrescido 

de zeocina 500 μg/mL. Após 16 horas em agitação constante de 200 rpm a 30 °C, a DO600 

atingiu valores entre 2 e 6. Uma centrifugação a 3.000 x g, por 5 minutos, a 4 °C foi realizada 

para a coleta das células, que foram lavadas com água ultrapura estéril resfriada, para a 

retirada do glicerol. Após a lavagem, nova centrifugação foi feita nas mesmas condições. A 

massa celular foi ressuspensa em um pequeno volume de água ultrapura e uma alíquota desta 

suspensão foi transferida para 50 mL de BMMY, meio complexo tamponado, contendo 

metanol (extrato de levedura 1%; peptona 2%; tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 6.0; 
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YNB 1,34%; biotina 4 x 10
-5

% e metanol 0,5%), acrescido de zeocina 500 μg/mL, de forma 

que atingisse uma DO600 de valor 1. As culturas foram mantidas a 17 °C sob agitação 

constante de 200 rpm. A manutenção da indução de cada cultura foi feita a cada 12 horas, pela 

adição de metanol para uma concentração final de 0,5%. Coletas de 8 mL de cultura foram 

realizadas a cada 24 horas (0 a 72 horas) e centrifugadas a 3.000 x g por 5 minutos para 

obtenção do sobrenadante, onde se encontrava a proteína recombinante secretada. O meio 

livre de células, obtido em cada tempo de coleta, foi dialisado e precipitado com sulfato de 

amônio a 95%, ressuspenso em 1,5 mL de água ultrapura e dialisado novamente para 

posterior análise por eletroforese em condições desnaturantes e ensaio enzimático. 

Também foram realizadas induções controle, sendo um clone de P. pastoris 

KM71H transformado com o vetor pPICZαA íntegro utilizado como controle negativo e a 

estirpe GS115/His
+
/Mut

-
/SEC HSA (Invitrogen), que secreta albumina humana, utilizada 

como controle positivo. 

 Posteriormente, uma nova indução de células de KM71H, transformadas com o 

vetor pPICZαA recombinante, foi realizada nas mesmas condições descritas anteriormente, 

durante 144 horas, para análise do tempo ótimo de expressão.  

 

6.11 Detecção da quitinase recombinante com o kit InVision His-tag in-gel Stain  

 

Este método consiste no reconhecimento da cauda de histidina, presente na 

proteína recombinante, por um corante fluorescente conjugado ao Ni
+2

(complexo ácido 

nitrilotriacético). O experimento foi conduzido de acordo com as especificações do fabricante. 

Após a eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), o mini-gel foi imerso por 1 hora 

em 200 mL de solução fixadora [metanol 50%, ácido acético 10% (v/v)], para a fixação das 

proteínas. O gel foi lavado duas vezes com água ultrapura, para a remoção da solução 

fixadora e, em seguida, foi mergulhado, por 1 hora, em 30 mL de solução corante, presente no 

kit. O gel foi, então, lavado duas vezes com 200 mL de tampão fosfato de sódio 20 mM, pH 

7.8, para retirar o excesso da solução de revelação e, finalmente, a revelação das bandas 

protéicas foi feita, com auxílio de transluminador com luz UV. A cauda de histidina presente 

na quitinase recombinante de feijão-de-corda foi adicionada pelo vetor de expressão 

pPICZαA, com o objetivo de auxiliar nas etapas detecção e purificação da rpoteína. 
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6.12 Dosagem de proteínas solúveis 

 

 Para a dosagem de proteínas solúveis foi utilizada a metodologia descrita por 

Bradford (1976). A uma alíquota de 100 μL da amostra a ser analisada, foram adicionados 2,5 

mL do reagente de Bradford. A mistura foi agitada e, após 10 minutos em repouso, leituras de 

absorbância a 595 nm foram feitas. A concentração protéica foi estimada utilizando uma 

curva obtida a partir de concentrações conhecidas de albumina sérica bovina (BSA). 

 

6.13 Purificação da quitinase recombinante de feijão-de-corda produzida em P.  pastoris 

 

6.13.1 Fracionamento com sulfato de amônio 

 

 Para o acúmulo e purificação da quitinase recombinante, foram realizadas 

induções da expressão da quitinase recombinante em larga escala. As induções de 1 L de 

cultura de células de P. pastoris KM71H, transformada com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1, 

foram realizadas nas mesmas condições já descritas no item 6.10.6, com o tempo de coleta 

padronizado para 72 horas. O material coletado foi centrifugado a 3.000 x g por 5 minuto a 4 

°C e o meio, livre de células, foi dialisado exaustivamente contra água destilada. Com o 

objetivo de utilizar uma fração mais pura, que contivesse o maior conteúdo da quitinase 

recombinante, foi realizado o fracionamento do meio, livre de células, com sulfato de amônio 

(F0/40; F40/80; F80/95). As frações foram ressuspensas em um pequeno volume de água 

ultrapura, dialisadas exaustivamente contra água ultrapura e analisadas por SDS-PAGE em 

gel de poliacrilamida 15%. De cada fração, foi feita a dosagem de proteínas solúveis, pelo 

método de Bradford (1976), e o ensaio enzimático, como já descrito. 

 

6.14.2 Cromatografia de afinidade em níquel imobilizado 

 

 Cromatografia de afinidade por íon metálico imobilizado (IMAC) explora a 

interação entre íons metálicos quelados da matriz e a cadeia lateral de resíduos de 

aminoácidos aromáticos da proteína. Em geral, Ni
2+

 é o íon metálico preferido para a 

purificação de proteínas contendo a cauda de histidina. Para este experimento, a fração 

(F0/40), obtida a partir do meio livre de células, conforme descrito no item anterior, foi 

previamente centrifugada a 10.000 x g, por 20 minutos, a 4 °C, para retirada de toda fração 

insolúvel e, em seguida, dialisada/concentrada em tubo filtrante Vivaspin (GE, Healthcare) 
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com limite de exclusão de 10 kDa contra tampão de equilíbrio (Tris-HCl 50 mM, pH 8.0, 

contendo NaCl 500 mM). Uma coluna, contendo 1 mL de matriz Ni-Sepharose de alta 

performance (GE Healthcare) foi utilizada. Inicialmente, a matriz foi equilibrada com tampão 

Tris-HCl 50 mM, pH 8.0, contendo NaCl 500 mM e Imidazol 5 mM. Imidazol em baixas 

concentrações é comumente usado no tampão de ligação e lavagem para evitar a ligação de 

proteínas indesejáveis. A fração protéica foi aplicada na matriz a um fluxo constante de 0,5 

mL/minuto. A amostra permaneceu em contato com a matriz por 15 minutos e, em seguida, a 

matriz foi lavada com o tampão de equilíbrio, contendo Imidazol 5 mM. Em concentrações 

crescentes de Imidazol, as proteínas tendem a se desligar da matriz, inclusive aquelas 

contendo cauda de histidina. Dessa forma, o tampão de equilíbrio, contendo Imidazol nas 

concentrações de 50, 250 e 500 mM, foi aplicado. 

 

6.14.3 Cromatografia de afinidade em matriz de quitina 

 

 A matriz de quitina foi preparada a partir do tratamento da quitina comercial 

[Poly-(14)-β-D-N-acetil-glucosamina] Pratical grade from crab shells (Sigma). O 

tratamento consistiu em um ciclo de lavagens em solução de ácido clorídrico 0,1 M por dez 

minutos; água destilada por 10 minutos; solução de hidróxido de sódio 0,1 M por dez minutos 

e água destilada por 10 minutos. Este ciclo se repetiu por 9 vezes. Finalmente, a matriz foi 

transferida para coluna de cromatografia e equilibrada com tampão acetato de sódio 0,05 M, 

pH 5.2. 

 A fração F0/95, contendo a proteína recombinante foi dialisada exaustivamente 

contra tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2 (tampão de equilíbrio) e, em seguida, 

centrifugada a 10.000 x g por 20 minutos, a 4 °C para retirada de qualquer proteína insolúvel. 

A amostra foi aplicada na coluna e permaneceu em contato com a matriz por cerca de 12 

horas em refrigeração. Após este período, a fração de proteínas não retidas na matriz foi 

eluída com o tampão de equlíbrio. A fração de proteínas retidas na matriz foi eluída com um 

gradiente crescente de ácido acético (100 mM e 500 mM). Os picos obtidos foram 

imediatamente dialisados contra água destilada para a retirada do ácido e alíquotas foram 

analisadas em ensaio enzimático e por SDS-PAGE. Finalmente a matriz foi regenerada com 

mesmo tratamento utilizado no preparo e armazenada em etanol 20% a 4 °C. 
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6.14.4 Cromatografia de interação hidrofóbica em matriz de Phenyl Sepharose CL-4B 

 

 A matriz Phenyl Sepharose CL-4B (Amersham Biosciences) foi inicialmente 

equilibrada com tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2, contendo sulfato de amônio 1 M. A 

fração F0/40, contendo a proteína recombinante, previamente dialisada contra o mesmo 

tampão, foi centrifugada a 10.000 x g, a 4 °C, por 20 minutos, para a retirada de proteínas 

insolúveis e, em seguida, aplicada na coluna, permanecendo em contato com a matriz por 30 

minutos. A fração de proteínas não retidas na matriz foi eluída com o tampão de equlíbrio, 

contendo sulfato de amônio 1 M. A fração de proteínas retidas na matriz foi eluída com 

tampão de equilíbrio, contendo um gradiente de sulfato de amônio (0,8 M; 0,6 M; 0,3 M) e, 

finalmente, com água ultrapura. A eluição de cada pico foi acompanhada pela realização de 

ensaio enzimático, para detecção da quitinase recombinante. Em seguida, o pico, contendo a 

proteína rVuChiI, foi dialisado exaustivamente contra água destilada para a retirada do sal e 

alíquotas foram analisadas por SDS-PAGE. Finalmente a matriz foi regenerada com 

hidróxido de sódio 0,1 M, seguido de lavagem com água destilada, e armazenada em etanol 

20% a 4 °C. 

 

6.15 Caracterização bioquímica da quitinase recombinante 

 

6.15.1 Ensaio enzimático na presença e ausência de β-glucuronidase 

 

 Por este ensaio, foi possível avaliar se a quitinase recombinante purificada, como 

descrito no item anterior (1,58 mg/mL) possuía atividade endo e/ou exoquitinolítica. Para 

analisar o potencial endoquitinásico, seguiu-se o método colorimétrico desenvolvido por 

Legrand e colaboradores (1987), descrito no item 6.9.2. Para analisar o potencial 

exoquitinásico, aplicou-se a mesma metodologia, porém, na ausência da enzima β-

glucuronidase, que foi substituída por tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2. Como 

controle positivo deste ensaio foi utilizada a quitinase comercial de Streptomyces griseus 

(Sigma).  

 

6.15.2 Ensaio enzimático com substrato sintético 

 

O ensaio enzimático com substrato sintético tem por base a hidrólise enzimática de 

substratos sintéticos para quitinases. Na hidrólise, realizada em meio ácido, p-nitrofenol é 
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liberado como produto. Após a adição de uma solução básica de parada, o p-nitrofenol sofre 

ionização, podendo ser mensurado por colorimetria a 405 nm devido à coloração amarelada 

resultante. Os substratos sintéticos utilizados foram 4-nitrofenil N-acetil-β-D-glucosaminídeo; 

4-nitrofenil N-N‟-diacetil-β-D-quitobiosídeo e 4-nitrofenil β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriose 

(Sigma), dissolvidos em tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2. 

 O experimento foi realizado, em duplicata, em placa de poliestireno de 96 poços 

de fundo chato. Foi utilizada a quitinase recombinante de feijão-de-corda (rVuChiI) produzida 

em Pichia pastoris KM71H, após 72 horas de indução, previamente purificada, na 

concentração de 1,58 mg/mL em tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5.2. Nos poços foram 

adicionados 90 μL de cada substrato e 10 μL da rVuChiI, resultando em uma concentração de 

15,8 μg/poço. Como padrão para a análise foi utilizada solução de carbonato de sódio 0,4 M, 

contendo p-nitrofenol 0,05 μmol/mL. Os controles negativos foram 100 μL de cada substrato, 

na ausência da enzima e os controles positivos da reação foram 90 μL de cada substrato 

acrescidos de 10 μL da quitinase de Streptomyces griseus na concentração de 0,48 mg/mL. A 

placa foi, então, incubada a 37 °C por 30 minutos e, em seguida, a reação foi interrompida 

pela adição de 200 μL de solução de carbonato de sódio 0,4 M (solução de parada). A adição 

da solução básica de parada causa ionização do p-nitrofenol para a forma amarelada do íon p-

nitrofenol. Posteriormente, a placa foi lida em aparelho de ELISA a 405 nm. Os cálculos 

foram feitos utilizando-se a seguinte equação: 

 

Unidades/mL = (A405 amostra - A405 branco) x 0,05 x 0,3 x FD x 1000 

                                              A405 padrão x tempo x V enzima 

 

Onde 0,05, são μmol/mL de p-nitrofenol na solução padrão; 0,3, é o volume final 

após a adição da solução de parada; FD, é o fator de diluição; Tempo, considerado em 

minutos; V enzima, é o volume da amostra em mL. 

Neste ensaio, uma unidade foi definida pela liberação de 1 nmol de p-nitrofenol de 

um substrato apropriado por hora a pH 5.2 a 37 °C. 

 

6.15.3 Ensaio de atividade quitinásica em gel  

 

 O ensaio de atividade quitinásica em gel, ou zimograma, foi realizado conforme 

metodologia descrita por Trudel e Asselin (1989), com algumas modificações. Um gel de 

poliacrilamida 15% foi preparado conforme já descrito, substituindo-se a água do gel de 
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separação por etileno-glicol-quitina 0,1%. A proteína recombinante rVuChiI foi previamente 

liofilizada e, em seguida, misturada a tampão de amostra contendo SDS, mas na ausência de 

β-mercaptoetanol. Após a corrida, o gel foi mergulhado em tampão de renaturação (acetato de 

sódio 50 mM, pH 5.2, contendo TritonX-100 1%) e incubado a 37 °C por 24 horas. Após esse 

período, o gel foi lavado por três vezes com água destilada por 30 segundos e, em seguida, 

tratado por 2 horas com Calcoflúor MR 28 0,01% em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 8.9. A 

visualização foi feita sob luz ultravioleta com auxílio de transluminador. 

 

6.15.4 Determinação da massa molecular da quitinase recombinante  

 

A determinação da massa molecular da quitinase recombinante foi feita por meio 

de cromatografia de exclusão molecular (FPLC) em matrizes de Superdex 200 e Superose 

12HR. Inicialmente, a matriz de Superdex 200 foi equilibrada com tampão acetato de sódio 

50 mM, pH 5.2 com fluxo constante de 0,5 mL/minuto. Para a calibração da matriz, foram 

injetados na coluna o padrão Blue dextran (2.000.000 Da), para obtenção do volume morto da 

coluna (Vo), e os padrões protéicos: β-amilase (200 kDa), álcool desidrogenase (150 kDa), 

albumina sérica bovina (67 kDa), ovoalbumina (45 kDa), tripsinogênio (24 kDa) e citocromo 

C (12.4 kDa). Antes de aplicar a proteína em estudo (rVuChiI), uma alíquota de 200 μL de 

água ultrapura foi aplicada. A matriz de Superose 12 HR foi preparada da mesma forma. 

A quitinase recombinante rVuChiI, purificada como descrito anteriormente, foi 

dialisada contra tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5.2, contendo NaCl 150 mM e filtrada 

em filtro de 0,22 μm. Em seguida, a proteína recombinante teve o seu conteúdo dosado pelo 

método de Bradford (1979). Uma alíquota de 200 μL da quitnase na concentração de 0,5 

mg/mL foi aplicada na matriz de Superdex 200 previamente preparada, enquanto a mesma 

amostra, na concentração de 1 mg/mL foi aplicada em matriz de Superose 12HR. A fração 

obtida em cada cromatografia foi analisada através de leitura da absorbância a 280 nm, em 

espectrofotômetro, por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida 15% em condições 

desnaturantes e por meio de ensaio quitinásico.  

A massa molecular da proteína em estudo foi calculada a partir da equação das 

retas, obtidas pela relação do logaritmo da massa molecular (log MW) dos padrões aplicados 

inicialmente versus o volume de retenção (Ve) dos padrões, dividido pelo volume morto da 

coluna (Vo). O “x” dado pela equação da reta é o valor da relação Ve/Vo da proteína em 

estudo. A partir da equação da reta, obtêm-se um valor y. A massa molecular da quitinase 

(rVuChiI) obtida em cada matriz foi dada pelo antilogarítimo desse valor.  
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6.15.5 Determinação da sequência de aminoácidos NH2-terminal da quitinase 

recombinante de feijão-de-corda 

 

Inicialmente, eletroforese da fração F0/95 do meio livre de células de P. pastoris 

KM71H transformadas com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1 foi realizada em gel de 

poliacrilamida 15%. Em seguida, foi feita a eletrotransferência das duas bandas (referentes a 

rVuChiI) do gel de eletroforese para membrana de polifluoreto de vinilideno (PVDF), através 

de um sistema TE 70 Semidry Transfer Unit (Amersham Biosciences). Posteriormente, a 

membrana foi mergulhada em metanol 100% por 5 segundos e, em seguida, transferida para 

uma solução de Comassie Brilliant Blue R-250 0,1% em metanol 30% e ácido acético 10% 

(v/v), permanecendo por 5 minutos. O descoramento da membrana foi realizado em solução 

de metanol 50% até que as bandas protéicas pudessem ser cortadas. As amostras assim 

obtidas, referentes às bandas de 30 e 33 kDa da quitinase recombinante produzida em P. 

pastoris, foram submetidas ao sequenciamento. A sequência de aminoácidos NH2-terminal da 

proteína purificada foi determinada por degradação de Edman, utilizando-se um seqüenciador 

automático de proteínas (Shimadzu, modelo PPSQ-213A), sob as condições recomendadas 

pelo fabricante. Finalmente, a sequência obtida foi alinhada automaticamente, usando-se o 

sistema de busca NCBI-Blast. 

 

6.15.6 Verificação de N-glicosilações na quitinase recombinante 

 

 Na sequência de aminoácidos deduzida da proteína recombinante (rVuChiI) foi 

localizado um sítio que sinaliza para a possibilidade de N-glicosilação (
136

Asn-Pro-Ser
138

). 

Para verificar se este sítio foi reconhecido pela levedura e se a N-glicosilação de fato ocorreu, 

foi realizada a revelação de glicoproteínas pelo método de Schiff e a deglicosilação com a 

enzima N-glicosidase F de Elizabethkingia meningosepticum. 

 

6.15.6.1 Revelação de glicoproteínas pelo método de Schiff 

 

 A revelação das glicoproteínas foi realizada segundo a metodologia descrita por 

Alfenas (1998). Inicialmente, a fração F0/95 do meio livre de células, obtido após indução da 

expressão da quitinase recombinante em células de P. pastoris KM71H foi aplicada em gel de 

poliacrilamida 15%. Após a eletroforese em condições desnaturantes, o gel foi imerso em 

solução de TCA 10% durante 30 minutos e, posteriormente, em solução de periodato 1% e 
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ácido acético 3%, por uma hora a 25 °C. Em seguida, o gel permaneceu em contato com a 

solução de Schiff, no escuro, por 50 minutos, e finalmente, foi descorado com solução de 

meta-bissulfito de potássio 0,5%.  

 

6.15.6.2 Reação de deglicosilação de glicoproteínas com a enzima nativa N-glicosidase F 

de Elisabethkingia meningosepticum  

 

 Para este experimento, foi utilizada a fração F0/95 do meio livre de células obtido 

após indução da expressão da quitinase recombinante em células de P. pastoris KM71H. A 

amostra (1 mg/mL) foi dialisada contra tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7.5, contendo NaCl 50 

mM, ao qual foram adicionados EDTA para uma cncentração final de 1 mM e SDS para uma 

concentração final de 0,1% (p/v). Como controle positivo, foi utilizada a glicoproteína fetuína 

(0,5mg/mL), obtida comercialmente (Sigma-Aldrich) dissolvida no mesmo tampão e tratada 

da mesma forma. As amostras foram aquecidas em banho-maria a 95 °C por 5 minutos. Triton 

X-100 foi adicionado às amostras para uma concentração final de 1% (v/v). Finalmente, 10 

unidades da enzima N-glicosidase F de Elisabethkingia meningosepticum (4,5 U/μL) foram 

adicionados a cada amostra. A reação ocorreu a 37 °C por 16 horas. A visualização dos 

produtos da reação se deu por SDS-PAGE em gel de poliacrilamida 15%. 

 

6.15.7 Eletroforese bidimensional para determinação do pI da quitinase recombinante  

  

Para este ensaio, a quitinase recombinante rVuChiI foi liofilizada e, 

posteriormente, foi ressuspensa em solução de reidratação (uréia 7 M; tiouréia 2 M; DTT 65 

mM; Tampão IPG 0,5%; CHAPS 0,5% e azul de bromofenol). Uma alíquota da amostra foi 

utilizada para dosagem de proteínas pelo método de Bradford (1979). Um sistema de 

hidratação passiva foi utilizado. Foram adicionados 200 μL da amostra pura 

(aproximadamente 12,67 μg de rVuChiI) no centro da bandeja de reidratação Reswelling Tray 

(Pharmacia Biotech) e deixados em contato com o gel de gradiente de pH imobilizado (tira de 

IPG) por, aproximadamente, 14 horas. A tira de IPG utilizada possuía faixa de pH variando de 

4-7. A focalização isoelétrica foi realizada no equipamento Ettan TM IPGPhor IITM (GE-

Healthcare), utilizando o seguinte programa: 1° passo, 50 V por 1 hora; 2° passo, 100 V por 1 

hora; 3° passo, 200 V por 30 minutos; 4° passo 500 V por 1 hora; 5° passo, 1.000 V por 1 

hora; 6° passo, 5.000 V por 1 hora e 30 minutos; 7° passo, 8.000 V até atingir 18.000 V horas 

totais. A focalização foi mantida à temperatura constante de 20 °C. Após a focalização, a tira 
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de IPG foi equilibrada sob agitação em solução de equilíbrio (Tris-HCl 50 mM, pH 8.8; 

glicerol 87%; uréia 6 M; SDS 2%; azul de bromofenol) contendo ditiotreitol (DTT) 1% por 

20 minutos, agente redutor que quebra as pontes dissulfeto e, em seguida, alquilada com 

iodoacetamida (IAA) 2,5% por 20 minutos, para acetilar os grupos sulfidrila (-SH), muito 

reativos. Posteriormente, a tira foi posicionada no topo do gel de poliacrilamida (14 x 14 cm) 

e fixada com agarose 0,5% em tampão de corrida. A segunda dimensão foi realizada em 

sistema vertical em gel de 12,5%.  

Após a corrida, o gel foi corado com Coomassie Coloidal (G-250), segundo 

metodologia descrita por Candiano e colaboradores (2004), com algumas modificações. O gel 

foi mergulhado em 250 mL solução de etanol 30% e ácido fosfórico 2% (v/v) por 12 horas em 

leve agitação para a fixação das proteínas. Em seguida, foram feitas 3 lavagens com solução 

de ácido fosfórico 2% (v/v) durante 20 minutos, cada, sob leve agitação. O gel foi, então 

mergulhado em solução de ácido fosfórico 2% (v/v), etanol 18% e sulfato de amônio 15% 

(m/v), por 30 minutos, sob mesma agitação. Finalmente, foram adicionados 3 mL de uma 

solução contendo 20 g/L de Coomasie Blue G-250. O gel permaneceu corando por 72 horas 

nesta solução. 

O gel foi escaneado utilizando o programa Labscan v. 5.0 (GE-Helthcare), no 

ImageScanner (Amersham Bioscience) com sistema integrado de transparência. As imagens 

foram analisadas no programa ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE-Healthcare) por uma 

combinação de detecção automática dos spots, feita pelo programa, e detecção manual. Pelo 

programa, foram estimados os pontos isoelétricos e as massas moleculares de cada spot. 

 

6.15.8 Efeito da temperatura sobre a estabilidade de rVuChiI 

 

 Por este ensaio, foi possível analisar a atividade endoquitinásica relativa da 

proteína recombinante rVuChiI purificada como descrito anteriormente, quando submetida a 

diferentes temperaturas (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 °C) durante 30 minutos. Para este ensaio 

foi utilizada uma amostra na concentração de aproximadamente 1,4 mg/mL Após os devidos 

tratamentos, as amostras foram utilizadas em ensaio enzimático, como descrito no item 6.9.2. 

 

6.15.9 Efeito do pH sobre a atividade enzimática de rVuChiI 

 

Por este ensaio, foi possível analisar a atividade endoquitinásica relativa da 

proteína recombinante rVuChiI, purificada como descrito anteriormente, quando dialisada 
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contra tampões de diferentes pH (2 a 10) durante 1 hora. O tratamento foi feito com 70 μL da 

proteína na concentração de aproximadamente 1,4 mg/mL. As amostras foram dialisadas em 

microtubos contra os seguintes tampões: Glicina-HCl 50 mM, pH 2; Glicina-HCl 50 mM, pH 

3; Acetato de sódio 50 mM, pH 4; Acetato de sódio 50 mM, pH 5; Fosfato de sódio 50 mM, 

pH 6; Fosfato de sódio 50 mM, pH 7; Tris-HCl 50 mM, pH 8; Glicina-NaOH 50 mM, pH 9 e 

Glicina-NaOH 50 mM, pH 10. Após a diálise, as amostras foram utilizadas em ensaio 

enzimático, como descrito no item 6.9.2. 

 

6.15.10 Efeito de íons metálicos e agentes químicos sobre a atividade enzimática de 

rVuChiI 

 

 O efeito de íons metálicos e agentes químicos sobre a atividade enzimática da 

quitinase recombinante foi investigado realizando-se os ensaios endo e exoquitinolítico com a 

proteína recombinante rVuChiI purificada, conforme descrito anteriormente, e dialisada contra 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5.2, na concentração de aproximadamente 1,4 mg/mL, 

suplementado com íons metálicos na forma de sulfato ou cloreto ou com agentes químicos. 

Para isso, foram adicionadas às amostras, soluções de KCl, BaCl2, CaCl2, NaCl, MgCl2, 

MnCl2, Fe SO4, CuSO4, ZnSO4, NH4Cl e NiCl2  numa concentração final de 5mM. Foram 

testados também EDTA e SDS numa concentração final de 0,5%. Após os tratamentos, as 

amostras foram utilizadas em ensaio enzimático, na presença e ausência de β-glucuronidase, 

como descrito no item 6.9.2. A atividade quitinolítica de rVuChiI tratada foi comparada com a 

atividade do controle, amostra livre de íons e agentes químicos. 

 

6.15.11 Dicroísmo Circular  

 

Espectroscopia de discroísmo circular (CD) é uma técnica bastante usada na 

biologia estrutural para a caracterização da estrutura da proteína, sua dinâmica e 

enovelamento. Nas proteínas e nos peptídeos, os cromóforos responsáveis pelo espectro de 

CD são a ligação amida, os resíduos aromáticos de triptofano, tirosina e fenilalanina, e as 

pontes dissulfeto (WHITMORE et al., 2010). 

As medidas de CD foram realizadas no espectropolarímetro Jasco, modelo J-815 

(Jasco Corporation, Japão), em cubetas cilíndricas de quartzo com caminho ótico de 0,1 cm. 

Os espectros foram observados no intervalo de 200-250 nm sob N2 constante. A análise da 

composição da estrutura secundária da quitinase recombinante (rVuChiI) foi feita por 
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desconvolução do espectro de CD usando o software K2D2 conforme descrito por Perez-

Iratxeta e Andrade-Navarro (2008). 

A estabilidade térmica da rVuChiI (0,2 mg/mL) foi avaliada por dicroísmo 

circular. A proteína foi dissolvida em água ultrapura estéril e foi incubada, por 20 minutos, 

em diferentes temperaturas, variando de 10 a 90 °C com intervalos de 10 °C. 

 

6.15.12 Espectro de Fluorescência 

 

Os ensaios de fluorescência utilizaram cubetas de quartzo de 0,5 mL com 

caminho óptico de 1 cm e as medidas foram feitas no fluorímetro ISSK2. A proteína 

recombinante (rVuChiI) estava na concentração de 0,055 mg/mL, em água ultrapura, e foi 

excitada em 280 e 295 nm. Com o intuito de avaliar o espectro de emissão de fluorescência, a 

amostra foi monitorada no intervalo de 305 a 450 nm. 

 

6.16 Atividade antifúngica de rVuChiI 

 

6.16.1 Cultivo dos fungos 

 

 O cultivo dos fungos (Penicillium herquei; Rhizoctonia solani; Colletotrichum 

musae; C. lindemuthianum; C. gloeosporioides; fusarium solani e F. oxysporum) foi 

realizado em placas de Petri (100 x 15 mm), contendo 25 mL de meio Batata-Dextrose-Ágar 

(BDA) estéril. Os fungos foram renovados através da transferência de pellets de uma placa 

contendo o fungo (estoque) para outra contendo somente o meio. Todos os procedimentos 

foram realizados em câmara de fluxo laminar. As placas inoculadas com os fungos foram 

mantidas em câmara de germinação do tipo BOD a 27 ± 2 °C, umidade relativa de 70% e 

fotoperíodo de 12 horas (claro/escuro) 

 

6.16.2 Obtenção da suspensão de conídios 

 

A obtenção das suspensões de conídios dos fungos foi realizada de acordo com a 

metodologia estabelecida por Melo e colaboradores (1997), com algumas modificações. Os 

conídios foram coletados a partir da adição de 10 mL de água destilada estéril sobre o micélio 

de cada fungo. Para a liberação de conídios, movimentos suaves na superfície do micélio 

foram realizados com auxílio de alça de Drigalski. Para a retirada de hifas, as suspensões 
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obtidas foram filtradas em dois panos de nylon de malha fina estéreis. Os conídios foram 

contados com o auxílio de uma câmara de Neubauer em microscópio óptico (Olimpus System 

Microscope BX 60). As suspensões foram ajustadas para concentrações de 2 x 10
5
 

conídios/mL ou 4 x 10
6
 conídios/mL. 

 

6.16.3 Efeito de rVuChiI sobre o crescimento fúngico em meio líquido 

 

Para avaliar o efeito de rVuChiI sobre o crescimento micelial, o ensaio foi 

conduzido conforme metodologia descrita por Broekaert e colaboradores (1990), com 

algumas adaptações. O ensaio foi realizado em placas de microtitulação de poliestireno de 

fundo chato (estéreis), contendo 96 poços. A cada poço foram adicionados 100 μL de meio 

YPD (Yeast Peptone Dextrose) estéril, seguidos de 10 μL da suspensão de conídios (2 x 10
5 

conídios/mL). As placas foram incubadas por, aproximadamente, 12 h, na ausência de luz, a 

27 ºC. Passado esse período, que corresponde ao tempo necessário, em média, para 

germinação dos conídios, foram adicionados 100 μL de rVuChiI (concentração de 1,5 ou 1,0 

mg/mL) em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5.2 ou os controles negativo (tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5.2) e positivo (peróxido de hidrogênio 100 mM). Todas as amostras-

teste foram filtradas em membranas de 0,22 μm (Millipore) e todo o experimento foi 

conduzido em câmara de fluxo laminar.  

As placas de microtitulação foram novamente incubadas sob as condições já 

descritas e o crescimento vegetativo avaliado através de leituras de absorbância a 630 nm em 

leitor de ELISA (ELX 800 BIO-TEK Instruments), feitas em intervalos de 4 h, até um total 

aproximado de 72 h.  

A avaliação do potencial antifúngico da proteína foi feita pela análise das curvas 

de crescimento dos fungos, quando comparadas àquelas dos controles. Os valores foram 

representados em microgramas de proteína, a partir de três ensaios realizados 

independentemente. 

 

6.16.4 Efeito de rVuChiI sobre a germinação dos conídios 

 

Os ensaios de inibição da germinação de conídios foram realizados de duas 

formas: A primeira delas se deu em placas de microtitulação de poliestireno de fundo chato, 

conforme metodologia de Broekaert e colaboradores (1990), descrita anteriormente, porém, 

sendo a proteína acrescentada no mesmo momento em que foram adicionados meio e 
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suspensão de conídios. A quitinase recombinante de V. unguiculata foi utilizada nas 

concentrações de 1,5; 1,0; 0,5; 0,25 ou 0,125 mg/mL. 

O segundo ensaio seguiu a metodologia descrita por Ji e Kúc (1996), adaptada 

para placas de polietileno reticuladas. Alíquotas de 10 μL das supensões de conídios (2 x 10
5
 

conídios/mL) foram incubadas com amostras da quitinase recombinante (1,5 mg/mL) 

previamente filtrada em membrana 0,22 μm (Millipore), ou com os controles negativo e 

positivo (tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5.2 e peróxido de hidrogênio 100 mM, 

respectivamente). As placas foram mantidas em recipientes umedecidos com água destilada, 

na ausência de luz, a 27 °C. Após 24 horas, os resultados foram visualizados em microscópio 

óptico (Olimpus System Microscope BX 60) e fotografados com câmara digital. Foram 

considerados conídios germinados quando apresentaram tubo germinativo correspondente a 

duas vezes o seu tamanho. 

 

6.16.5 Ensaio de permeabilidade de membrana de conídios utilizando iodeto de propídeo 

 

 O fluoróforo iodeto de propídeo foi utilizado para determinar a integridade das 

membranas dos conídios de P. herguei; R. solani; C. lindemunthianum e C. musae. Para este 

ensaio, 100 μL de rVuChiI (1,5 ou 1,0 mg/mL), dissolvida em tampão acetato de sódio 50 

mM, pH 5.2 ou 100 μL do controle negativo (somente tampão) foram adicionados a 

microtubos contendo 100 μL de suspensão de conídios (4 x 10
6
 conídios/mL). Iodeto de 

propídeo foi adicionado para uma concentração final de 1 mM, após 24 e 48 horas de 

incubação à temperatura ambiente. Após 30 minutos a 37 °C, sob leve agitação, a capacidade 

de rVuChiI em destruir a parede celular e, consequentemente, romper a membrana dos 

conídios foi visualisada em microscópio óptico, utilizando filtro de fluorescência (Olimpus 

System Microscope BX 60). Foram considerados conídios permeabilizados aqueles onde os 

núcleos fluoresceram quando comparados com o controle negativo. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Clonagem da seqüência codificadora de uma quitinase de classe I de [Vigna 

unguiculata (L.) Walp.] no vetor pGEM-T Easy 

 

O plasmídio recombinante de expressão obtido por Correia (2007), contendo a 

região codificadora de uma quitinase de classe I de feijão-de-corda (pET15b::VuChiI) foi 

utilizado como molde em dois tipos de reação de amplificação, sendo a primeira realizada 

com os oligonucleotídeos iniciadores desenhados para o vetor pET32a(+) (VuChi-R e VuChi-

F) e a segunda com os iniciadores para o vetor pPICZαA (VuChiLev-R e VuChiLev-F) 

(Tabela 1). Os produtos das reações de amplificação foram ligados ao plasmídeo pGEM-T 

Easy e utilizados na transformação de células de E. coli TOP10F‟ ou DH10B.  

Sete colônias de E. coli TOP10F‟ transformadas com os vetores de clonagem 

pGEM-T::VuChiI-E e seis colônias de E. coli DH10B transformadas com os vetores pGEM-

T::VuChiI-P foram selecionadas para a extração de plasmídeos e confirmação da 

transformação por PCR. Os resultados estão representados nas figuras 2 e 3. Os clones cuja 

trasformação com os plasmídios recombinantes foi confirmada apresentaram uma banda com 

o tamanho esperado de 891 pb, correspondente ao inserto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2- Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR amplificados a partir de plasmídeos pGEM-

T::VuChiI-E purificados de E. coli TOP10F‟, realizada com os iniciadores específicos para a sequência 

codificadora da quitinase de classe I de V. unguiculata (VuChi-R e VuChi-F). Os poços 2 a 8 contêm 5 L das 

reações dos clones 1 a 7, respectivamente. O poço 1 contém 300 ng do marcador X174 DNA/Hae III 

Fragments.  
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Figura 3 - Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR amplificados a partir de plasmídeos pGEM-

T::VuChiI-P purificados de E. coli DH10B, realizada com os iniciadores específicos para a seqüência 

codificadora da quitinase de classe I de V. unguiculata (VuChiLev-R e VuChiLev-F). Os poços 2 a 7 contêm 5 

L das reações dos clones 1 a 6, respectivamente. O poço 1 contém 300 ng do marcador X174 DNA/Hae III 

Fragments . 

 

 

7.2 Sequenciamento de DNA 

 

 A partir dos plasmídeos extraídos (pGEM-T::VuChiI-E e pGEM-T::VuChiI-P), o 

sequenciamento de DNA foi realizado. As seqüências consenso obtidas foram alinhadas com 

a sequência de acesso AF307511, disponível no GenBank, para a análise de possíveis 

alterações. Dos sete clones contendo o vetor pGEM-T::VuChiI-E, apenas uma sequência foi 

obtida (E7), enquanto dos seis clones contendo o vetor pGEM-T::VuChiI-P, foi possível obter 

as sequências de nucleotídeos de três clones (P1, P2 e P6). A Figura 4 mostra o alinhamento 

das seqüências de nucleotídeos. 

As seqüências de aminoácidos deduzidas dos clones E7, P1, P2 e P6 foram 

alinhadas à sequência de Vigna unguiculata cultigrupo Sesquipedalis, acesso AF307511, e 

estão representadas na Figura 5. As mudanças de aminoácidos, resultantes de mutações na 

seqüência de nucleotídeos dos clones, estão representadas na Tabela 1.  
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clone_P2        CAGTGTGGAAGCCAAGCGGGGGGTGCGCTGTGTCCAGGGGGTCTCTGTTGCAGTCAGTTC 60 

clone_P6        CAGTGTGGAAGCCAAGCGGGGGGTGCGCTGTGTCCAGGGGGTCTCTGTTGCAGTCAGTTC 60 

clone_P1        CAGTGTGGAAGCCAAGCGGGGGGTGCGCTGTGTCCAGGGGGTCTCTGTTGCAGTCAGTTC 60 

AF307511        CAGTGTGGAAGCCAAGCGGGGGGTGCGCTGTGTCCAGGGGGTCTCTGTTGCAGTCAGTTC 60 

clone_E7        CAGTGTGGAAGCCAAGCGGGGGGTGCGCTGTGTCCAGTGGGTCTCTGTTGCAGTCAGTTC 60 

                ************************************* ********************** 

 

clone_P2        GGGTGGTGCGGCTCCACCGACGACTACTGCGGCAAGGGTTGCCAGAGCCAGTGCGGGGGA 120 

clone_P6        GGGTGGTGCGGCTCCACCGACGACTACTGCGGCAAGGGTTGCCAGAGCCAGTGCGGGGGA 120 

clone_P1        GGGTGGTGCGGCTCCACCGACGACTACTGCGGCAAGGGTTGCCAGAGCCAGTGCGGGGGA 120 

AF307511        GGGTGGTGCGGCTCCACCGACGACTACTGCGGCAAGGGTTGCCAGAGCCAGTGCGGGGGA 120 

clone_E7        GGGTGGTGCGGCTCCACCGACGACTACTGCGGCAAGGGTTGCCAGAGCCAGTGCGGGGGA 120 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        CAGCCGGCTCCGTCTGATCTCAGCGCTCTGATACCCAGGGCCACCTTCGACCAGATGCTC 180 

clone_P6        CAGCCGGCTCCGTCTGATCTCAGCGCTCTGATACCCAGGGCCACCTTCGACCAGATGCTC 180 

clone_P1        CAGCCGGCTCCGTCTGATCTCAGCGCTCTGATACCCAGGGCCACCTTCGACCAGATGCTC 180 

AF307511        CAGCCGGCTCCGTCTGATCTCAGCGCTCTGATACCCAGGGCCACCTTCGACCAGATGCTC 180 

clone_E7        CAGCCGGCTCCGTCTGATCTCAGCGCTCTGATACCCAGGGCCACCTTCGACCAGATGCTC 180 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        AAACATCGCAACGACGGAGCCTGCCCAGCCAGAGGCTTCTACACCTACGATGCCTTCATC 240 

clone_P6        AAACATCGCAACGACGGAGCCTGCCCAGCCAGAGGCTTCTACACCTACGATGCCTTCATC 240 

clone_P1        AAACATCGCAACGACGGAGCCTGCCCAGCCAGAGGCTTCTACACCTACGATGCCTTCATC 240 

AF307511        AAACATCGCAACGACGGAGCCTGCCCAGCCAGAGGCTTCTACACCTACGATGCCTTCATC 240 

clone_E7        AAACATCGCAACGACGGAGCCTGCCCAGCCAGAGGCTTCTACACCTACGATGCCTTCATC 240 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        GCCGCCGCCAGGGCTTTCCCCAGCTTCGGCAACACCGGAGACACAGCCACTCGAAAGAGA 300 

clone_P6        GCCGCCGCCAGGGCTTTCCCCAGCTTCGGCAACACCGGAGACACAGCCACTCGAAAGAGA 300 

clone_P1        GCCGCCGCCAGGGCTTTCCCCAGCTTCGGCAACACCGGAGACACAGCCACTCGAAAGAGA 300 

AF307511        GCCGCCGCCAGGGCTTTCCCCAGCTTCGGCAACACCGGAGACACAGCCACTCGAAAGAGA 300 

clone_E7        GCCGCCGCCAGGGCTTTCCCCAGCTTCGGCAACACCGGAGACACAGCCACTCGAAAGAGA 300 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        GAGATCGCGGCCTTCTTGGGGCAAACGTCTCACGAAACAACCGGGGGATGGCCCTCTGCA 360 

clone_P6        GAGATCGCGGCCTTCTTGGGGCAAACGTCTCACGAAACAACCGGGGGATGGCCCTCTGCA 360 

clone_P1        GAGATCGCGGCCTTCTTGGGGCAAACGTCTCACGAAACAACCGGGGGATGGCCCTCTGCA 360 

AF307511        GAGATCGCGGCCTTCTTGGGGCAAACGTCTCACGAAACAACCGGGGGATGGCCCTCTGCA 360 

clone_E7        GAGATCGCGGCCTTCTTGGGGCAAACGTCTCACGAAACAACCGGGGGATGGCCCTCTGCA 360 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        CCGGACGGACCATACGCATGGGGTTACTGCTTCGTGAGAGAGCAGAACCCAAGCGCCTAC 420 

clone_P6        CCGGACGGACCATACGCATGGGGTTACTGCTTCGTGAGAGAGCAGAACCCAGGCGCCTAC 420 

clone_P1        CCGGACGGACCATACGCATGGGGTTACTGCTTCGTGAGAGAGCAGAACCCAAGCGCCTAC 420 

AF307511        CCGGACGGACCATACGCATGGGGTTACTGCTTCGTGAGAGAGCAGAACCCAAGCGCCTAC 420 

clone_E7        CCGGACGGACCATACGCATGGGGTTACTGCTTCGTGAGAGAGCAGAACCCAAGCGCCTAC 420 

                *************************************************** ******** 

 

clone_P2        TGCTCCCCAACCCCCCAGTTCCCCTGCGCTTCTGGCCAGCAATACTATGGCAGGGGTCCG 480 

clone_P6        TGCTCCCCAACCCCCCAGTTCCCCTGCGCTTCTGGCCAGCAATACTATGGCAGGGGTCCG 480 

clone_P1        TGCTCCCCAACCCCCCAGTTCCCCTGCGCTTCTGGCCAGCAATACTATGGCAGGGGTCCG 480 

AF307511        TGCTCCCCAACCCCCCAGTTCCCCTGCGCTTCTGGCCAGCAATACTATGGCAGGGGTCCG 480 

clone_E7        TGCTCCCCAACCCCCCAGTTCCCCTGCGCTTCTGGCCAGCAATACTATGGCAGGGGTCCG 480 

                ************************************************************ 
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Figura 4 – Alinhamento das seqüências de nucleotídeos dos clones transformados com o vetor pGEM-T::VuChiI 

(E7; P1; P2 e P6). No quadro, AF307511 trata-se da sequência disponível no banco de dados de uma quitinase de 

classe I de Vigna unguiculata L. Walp. cultigrupo Sesquipedalis (proteína nativa).  
 

 

 

 

 

clone_P2        ATCCAGATATCCTGGAACTACAACTACGGTCAGTGCGGAAATGCAATTGGAGTGAATTTG 540 

clone_P6        ATCCAGATATCCTGGAACTACAACTACGGTCAGTGCGGAAATGCAATTGGAGTGGATTTG 540 

clone_P1        ATCCAGATATCCTGGAACTACAACTACGGTCAGTGCGGAAATGCAATTGGAGTGGATTTG 540 

AF307511        ATCCAGATATCCTGGAACTACAACTACGGTCAGTGCGGAAATGCAATTGGAGTGGATTTG 540 

clone_E7        ATCCAGATATCCTGGAACTACAACTACGGTCAGTGCGGAAATGCAATTGGAGTGGATTTG 540 

                ****************************************************** ***** 

 

clone_P2        ATCAACAACCCTGATCTCGTCGCCACCGACCCCGTCGTCTCCTTCAAGTCCGCCATCTGG 600 

clone_P6        ATCAACAACCCTGATCTCGTCTCCACCGACCCCGTCGTCTCCTTCAAGTCCGCCATCTGG 600 

clone_P1        ATCAACAACCCTGATCTCGTCGCCACCGACCCCGTCGTCTCCTTCAAGTCCGCCATCTGG 600 

AF307511        ATCAACAACCCTGATCTCGTCGCCACCGACCCCGTCGTCTCCTTCAAGTCCGCCATCTGG 600 

clone_E7        ATCAACAACCCTGATCTCGTCGCCACCGACCCCGTCGTCTCCTTCAAGTCCGCCATCTGG 600 

                ********************* ************************************** 

 

clone_P2        TTCTGGATGACCCCGCAGTCCCCCAAGCCTTCCTCCCACGACGTCATCACCTCTCAGTGG 660 

clone_P6        TTCTGGATGACCCCGCAGTCCCCCAAGCCTTCCTCCCACGACGTCATCACCTCTCAGTGG 660 

clone_P1        TTCTGGATGACCCCGCAGTCCCCCAAGCCTTCCTCCCACGACGTCATCACCTCTCAGTGG 660 

AF307511        TTCTGGATGACCCCGCAGTCCCCCAAGCCTTCCTCCCACGACGTCATCACCTCTCAGTGG 660 

clone_E7        TTCTGGATGACCCCGCAGTCCCCCAAGCCTTCCTCCCACGACGTCATCACCTCTCAGTGG 660 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        ACTCCCTCCGCCGCCGATGTCGCCGCCGGGAAGCTTCCAGGCTACGGCACTGTGACGAAC 720 

clone_P6        ACTCCCTCCGCCGCCGATGTCGCCGCCGGGAAGCTTCCAGGCTACGGCACTGTGACGAAC 720 

clone_P1        ACTCCCTCCGCCGCCGATGTCGCCGCCGGGAAGCTTCCAGGCTACGGCACTGTGACGAAC 720 

AF307511        ACTCCCTCCGCCGCCGATGTCGCCGCCGGGAGGCTTCCAGGCTACGGCACTGTGACGAAC 720 

clone_E7        ACTCCCTCCGCCGCCGATGTCGCCGCCGGGAAGCTTCCAGGCTACGGCACTGTGACGAAC 720 

                ******************************* **************************** 

 

clone_P2        ATCATCAACGGAGGCCTGGAGTGCGGCAGAGGACAGGATAGCAGGGTGGAGGACCGCATC 780 

clone_P6        ATCATCAACGGAGGCCTGGAGTGCGGCAGAGGACAGGATAGCAGGGTGGAGGACCGCATC 780 

clone_P1        ATCATCAACGGAGGCCTGGAGTGCGGCAGAGGACAGGATAGCAGGGTGGAGGACCGCATC 780 

AF307511        ATCATCAACGGAGGCCTGGAGTGCGGCAGAGGACAGGATAGCAGGGTGGAGGACCGCATC 780 

clone_E7        ATCATCAACGGAGGCCTGGAGTGCGGCAGAGGACAGGATAGCAGGGTGGAGGACCGCATC 780 

                ************************************************************ 

 

clone_P2        GGGTTCTTCAAGCGATACTGTGATCTGTTTGGAGTTGGTTATGGCAACAACCTTGACTGC 840 

clone_P6        GGGTTCTTCAAGCGATACTGTGATCTGTTTGGAGTTGGTTATGGCAACAACCTTGACTGC 840 

clone_P1        GGGTTCTTCAAGCAATACTGTGATCTGTTTGGAGTTGGTTATGGCAACAACCTTGACTGC 840 

AF307511        GGGTTCTTCAAGCGATACTGTGATCTGTTTGGAGTTGGTTATGGCAACAACCTTGACTGC 840 

clone_E7        GGGTTCTTCAAGCAATACTGTGATCTGTTTGGAGTTGGTTATGGCAACAACCTTGACTGC 840 

                ************* ********************************************** 

 

clone_P2        TACTCTCAGGCCCCATTTGGAAATTCCCTGCTTAATCTCCATCCCATCGTCGTTCTAGAG 900 

clone_P6        TACTCTCAGGCCCCATTTGGAAATTCCCTGCTTAATCTCCATCCCATCGTCGTTCTAGAG 900 

clone_P1        TACTCTCAGGCCCCATTTGGAAATTCCCTGCTTAATCTCCATCCCATCGTCGTTCTAGAG 900 

AF307511        TACTCTCAGGCCCCATTTGGAAATTCCCTGCTTAATCTCCATCCCATCGTC--------- 891 

clone_E7        TACTCTCAGGCCCCATTTGGAAATTCCCTGCTTAATCTCCATCCCATCGTC-CTCGAGCG 899 

                ***************************************************          
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P2              QCGSQAGGALCPGGLCCSQFGWCGSTDDYCGKGCQSQCGGQPAPSDLSALIPRATFDQML 60 

P6              QCGSQAGGALCPGGLCCSQFGWCGSTDDYCGKGCQSQCGGQPAPSDLSALIPRATFDQML 60 

AF307511        QCGSQAGGALCPGGLCCSQFGWCGSTDDYCGKGCQSQCGGQPAPSDLSALIPRATFDQML 60 

P1              QCGSQAGGALCPGGLCCSQFGWCGSTDDYCGKGCQSQCGGQPAPSDLSALIPRATFDQML 60 

E7              QCGSQAGGALCPVGLCCSQFGWCGSTDDYCGKGCQSQCGGQPAPSDLSALIPRATFDQML 60 

                ************ *********************************************** 

 

P2              KHRNDGACPARGFYTYDAFIAAARAFPSFGNTGDTATRKREIAAFLGQTSHETTGGWPSA 120 

P6              KHRNDGACPARGFYTYDAFIAAARAFPSFGNTGDTATRKREIAAFLGQTSHETTGGWPSA 120 

AF307511        KHRNDGACPARGFYTYDAFIAAARAFPSFGNTGDTATRKREIAAFLGQTSHETTGGWPSA 120 

P1              KHRNDGACPARGFYTYDAFIAAARAFPSFGNTGDTATRKREIAAFLGQTSHETTGGWPSA 120 

E7              KHRNDGACPARGFYTYDAFIAAARAFPSFGNTGDTATRKREIAAFLGQTSHETTGGWPSA 120 

                ************************************************************ 

 

P2              PDGPYAWGYCFVREQNPSAYCSPTPQFPCASGQQYYGRGPIQISWNYNYGQCGNAIGVNL 180 

P6              PDGPYAWGYCFVREQNPGAYCSPTPQFPCASGQQYYGRGPIQISWNYNYGQCGNAIGVDL 180 

AF307511        PDGPYAWGYCFVREQNPSAYCSPTPQFPCASGQQYYGRGPIQISWNYNYGQCGNAIGVDL 180 

P1              PDGPYAWGYCFVREQNPSAYCSPTPQFPCASGQQYYGRGPIQISWNYNYGQCGNAIGVDL 180 

E7              PDGPYAWGYCFVREQNPSAYCSPTPQFPCASGQQYYGRGPIQISWNYNYGQCGNAIGVDL 180 

                *****************.****************************************:* 

 

P2              INNPDLVATDPVVSFKSAIWFWMTPQSPKPSSHDVITSQWTPSAADVAAGKLPGYGTVTN 240 

P6              INNPDLVSTDPVVSFKSAIWFWMTPQSPKPSSHDVITSQWTPSAADVAAGKLPGYGTVTN 240 

AF307511        INNPDLVATDPVVSFKSAIWFWMTPQSPKPSSHDVITSQWTPSAADVAAGRLPGYGTVTN 240 

P1              INNPDLVATDPVVSFKSAIWFWMTPQSPKPSSHDVITSQWTPSAADVAAGKLPGYGTVTN 240 

E7              INNPDLVATDPVVSFKSAIWFWMTPQSPKPSSHDVITSQWTPSAADVAAGKLPGYGTVTN 240 

                *******:******************************************:********* 

 

P2              IINGGLECGRGQDSRVEDRIGFFKRYCDLFGVGYGNNLDCYSQAPFGNSLLNLHPIV 297 

P6              IINGGLECGRGQDSRVEDRIGFFKRYCDLFGVGYGNNLDCYSQAPFGNSLLNLHPIV 297 

AF307511        IINGGLECGRGQDSRVEDRIGFFKRYCDLFGVGYGNNLDCYSQAPFGNSLLNLHPIV 297 

P1              IINGGLECGRGQDSRVEDRIGFFKQYCDLFGVGYGNNLDCYSQAPFGNSLLNLHPIV 297 

E7              IINGGLECGRGQDSRVEDRIGFFKQYCDLFGVGYGNNLDCYSQAPFGNSLLNLHPIV 297 

                ************************:******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Alinhamento das seqüências de aminoácidos deduzidas dos clones obtidos transformados com o 

vetor pGEM-T::VuChiI (E7, P1, P2 e P6). No quadro, AF307511 trata-se da sequência deduzida da proteína 

nativa (quitinase de classe I de Vigna unguiculata cultigrupo Sesquipedalis). Setas vermelhas indicam os 

resíduos de aminoácidos ligantes de quitina e as setas azuis, os resíduos atuantes na catálise. Destacado em cinza 

o sítio de glicosilação e, destacada em amarelo, uma sequência coservada nos membros da família GH19. O 

domínio de ligação a quitina está sublinhado. 
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Tabela 1 – Alterações presentes nas seqüências de aminoácidos deduzidas dos clones obtidos transformados 

com o vetor pGEM-T::VuChiI (E7, P1, P2 e P6), quando comparadas à sequência de aminoácidos deduzida da 

proteína nativa (quitinase de classe I de Vigna unguiculata cultigrupo Sesquipedalis) 

 

Clone 
Posição na seqüência de aminoácidos 

13 138 179 188 231 265 

AF307511 G (Gly) S (Ser) D (Asp) A (Ala) R (Arg) R (Arg) 

P1 G (Gly) S (Ser) D (Asp) A (Ala) K (Lys) Q (Gln) 

P2 G (Gly) S (Ser) N (Asn) A (Ala) K (Lys) R (Arg) 

P6 G (Gly) G (Gly) D (Asp) S (Ser) K (Lys) R (Arg) 

E7 V (Val) S (Ser) D (Asp) A (Ala) K (Lys) Q (Gln) 

 

 

Pela análise comparativa com a sequência de Vigna unguiculata cultigrupo 

Sesquipedalis, de acesso AF307511, nenhuma alteração nas sequências de aminoácidos 

deduzidas foi observada na região do domínio de ligação a quitina, onde se formam 4 pontes 

dissulfeto (Figura 6), exceto na sequência do clone E7, onde houve substituição de um resíduo 

de glicina por um resíduo de valina na posição 13. Glicina e valina são aminoácidos não-

polares e alifáticos, diferindo, porém, quanto ao volume da cadeia lateral. Valina possui uma 

cadeia lateral volumosa, capaz de realizar interações hidrofóbicas com o interior da proteína, 

enquanto glicina, o aminoácido de estrutura mais simples, possui uma cadeia lateral muito 

diminuta (um átomo de hidrogênio), não contribuindo efetivamente para a existência de 

interações hidrofóbicas. De acordo com os estudos de modelagem realizados por Correia 

(2007), este resíduo de aminoácido está localizado em uma região de „loop‟ ou alça. Esta 

alteração provavelmente não ocasionará grandes prejuízos à molécula, uma vez que os 

resíduos de aminoácidos responsáveis pela ligação do domínio heveínico à quitina são, nas 

sequências analisadas, Ser18, Phe20 e Trp22 (SUETAKE et al., 2000). O domínio heveínico é 

essencial para a habilidade de rVuChiI ligar-se ao polímero de quitina e, dessa forma, 

aumentar a eficiência da hidrólise de substratos solúveis e insolúveis pelo domínio catalítico. 

Segundo Ohnuma e colaboradores (2004), o resíduo de triptofano (Trp22) deste domínio tem 

a principal contribuição para esta função. 
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Figura 6– Domínio de ligação a quitina, evidenciado na sequência de aminoácidos deduzida (1-38). As ligações 

mostram a formação de quatro pontes dissulfeto. 

 

 

As demais alterações na sequência de aminoácidos se encontram no domínio 

catalítico da proteína. Neste domínio, os resíduos de aminoácidos responsáveis pela catálise 

são dois resíduos de glutamato (Glu112 e Glu134) e um resíduo de serina (Ser165). De acordo 

com Ubhayasekera e colaboradores (2007), o Glu112 seria o ácido geral (doador de prótons) 

do mecanismo de inversão, característico da família GH19, enquanto o Glu134 seria a base 

geral, ativando a molécula de água para o ataque nucleofílico do carbono anomérico do açúcar 

e estabilizando o intermediário carregado. Este ataque resulta na inversão da configuração 

anomérica do produto. Segundo Correia (2007), a fissura catalítica envolve os resíduos de 

glutamato citados. Como o clone P6 apresentou uma mutação nas proximidades da fissura, 

com a alteração do resíduo 138 de Ser, polar, para Gly, não-polar, este clone não foi utilizado 

no trabalho. A sequência 166-NYNYG é altamente conservada em membros da família GH19 

(UBHAYASEKERA et al., 2007). 

Os clones selecionados, para a posterior expressão da quitinase recombinante,  

foram E7 e P1, que apresentaram as mutações mais distantes da fissura catalítica. Ambos 

apresentaram uma alteração de um resíduo de arginina para glutamina na posição 265 e uma 

alteração de arginina para lisina na posição 231. Arginina e lisina são aminoácidos cujo grupo 

R é carregado positivamente, enquanto glutamina possui o grupo R não-carregado, embora 

seja polar. A integridade do domínio catalítico é indispensável para o desempenho das 

atividades enzimática e antifúngica (OHNUMA et al., 2004). 

No domínio catalítico, três pontes dissulfeto se formam ligando os resíduos de 

cisteína. Os resíduos unidos por ligações dissulfeto são fortemente hidrofóbicos. Estas 

ligações têm um importante papel na estabilização da estrutura da proteína. Dessa forma, a 

estrutura é formada por um núcleo rígido e „loops‟ que conferem flexibilidade à molécula. 

Na seqüência deduzida de aminoácidos para rVuChiI dos clones E7, P1 e P2, 

assim como na sequência AF301175, um potencial sítio  para N-glicosilação foi localizado 
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(
136

N-P-S
138

). A quitinase de feijão-de-corda não apresenta glicosilações. Porém, tal sítio pode 

estar sendo reconhecido pela levedura. Da mesma forma, a quitinase recombinante de 

Limonium bicolor (LbCHI31) expressa em Pichia pastoris também apresentou um sítio 

potencial para N-glicosilação em 
101

N-x-C
103

. 

 

7.3 Expressão de uma quitinase de classe I de feijão-de-corda em Escherichia coli  

 

7.3.1 Subclonagem da seqüência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

no vetor pET32a(+) 

 

Após a subclonagem no vetor de expressão pET32a(+), uma reação de digestão 

com as enzimas XhoI e BamHI foi realizada, com os plasmídeos pET32a(+)::VuChiI-E7 

extraídos dos clones de E. coli TOP10F‟ obtidos, para a confirmação da transformação. A 

Figura 7 ilustra os produtos obtidos na digestão. Após a confirmação da transformação, os 

plasmídeos recombinantes foram utilizados na eletroporação de células de E. coli 

ArticExpress (DE3). Desta transformação, foram obtidos 9 clones, dos quais foi escolhido um 

para o experimento de indução da expressão da quitinase recombinante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Eletroforese em gel de agarose 0,6% dos produtos de digestão obtidos a partir de plasmídeos 

pET32a(+)::VuChiI-E7 purificados de E. coli TOP10F‟, realizada com as enzimas de restrição XhoI e BamHI. Os 

poços 1 a 5 contêm 10 L das reações dos clones 1 a 5, respectivamente. O poço 1 contém 300 ng do marcador 

X174 DNA/Hae III Fragments. 
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7.3.2 Indução da expressão da quitinase recombinante em E. coli 

 

 A indução da expressão da quitinase em células de E. coli ArticExpress (DE3) foi 

realizada com um clone escolhido, aleatoriamente, entre os clones possivelmente 

transformados com o plasmídeo pET32a(+), contendo o inserto. A indução da expressão da 

quitinase recombinante foi feita pela adição de duas concentrações de IPTG (0,1 e 0,5 mM). 

Coletas foram realizadas após 0, 1, 3, 5 e 20 horas da adição do indutor. Foram separados 

células e sobrenadante do material coletado. Após a lise celular, foram separadas as frações 

solúvel e insolúvel (corpos de inclusão). Ensaios de SDS-PAGE foram realizados para a 

detecção da proteína recombinante no sobrenadante (meio livre de células), na fração solúvel 

(proteínas solúveis no citoplasma bacteriano) e na fração insolúvel (proteínas em corpos de 

inclusão).  

A quitinase recombinante não foi detectada por SDS-PAGE nas amostras de 

sobrenadante e fração solúvel, após indução da expressão com IPTG 0,5 mM (Figura 8). Uma 

banda evidente de aproximadamente 60 kDa, referente à chaperonina, foi visualizada nas 

amostras de fração solúvel em 0 e 20 horas da indução do controle, pET32a(+), e do clone 

recombinante. 

Amostras da fração solúvel foram dialisadas exaustivamente contra água e 

analisadas por ensaio enzimático. O resultado obtido (Figura 9), indica que a expressão da 

quitinase recombinante foi induzida pelas duas concentrações de IPTG testadas (0,1 e 0,5 

mM), uma vez que as amostras de fração solúvel apresentaram uma atividade quitinolítica, 

quando comparadas às amostras solúveis do controle (contendo pET32a(+) íntegro). Dessa 

forma, pode-se concluir que a quitinase foi expressa de uma forma funcional na fração 

solúvel, embora não tenha sido visualizada por SDS-PAGE. 

Nas amostras de fração celular insolúvel, analisadas por SDS-PAGE (Figura 10), 

foi visualizada uma banda protéica após 20 horas de indução, indicando que a quitinase 

recombinante de feijão-de-corda está localizada majoritariamente em corpos de inclusão. A 

banda identificada pela seta refere-se à proteína de fusão rVuChiI-Trx, com massa molecular 

aparente de cerca de 45 kDa. 
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Figura 8– Eletroforese em gel de poliacrilamida 15% em condições desnaturantes de amostras do sobrenadante 

e das frações solúveis de células de Escherichia coli ArticExpress transformadas com o vetor 

pET32a(+)::VuChiI-E7, induzidas com IPTG 0,5 M. Na ordem, seguem: amostras dos sobrenadantes (meio livre 

de células) nos tempos de 0, 1, 5 e 20 h de indução; amostras de fração celular solúvel após 0 e 20 horas de 

indução do controle, pET32a(+), e do clone transformado com o vetor recombinante, pET32a(+)::VuChiI-E7. M 

- marcador BenchMark His-tagged Protein Standard. 
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Figura 9 – Atividade quitinásica total (U) e conteúdo de proteína total secretada (mg) da fração celular solúvel 

durante a indução da expressão da quitinase recombinante de Vigna unguiculata em Escherichia coli 

ArticExpress (DE3). (A) Indução realizada pela adição de IPTG 0,5 mM; (B) Indução realizada pela adição de 

IPTG 0,1 mM; (C) Indução do clone controle, contendo o vetor pET32a(+) íntegro, realizada pela adição de 

IPTG 0,5 mM. Uma unidade (U) de atividade quitinolítica = 1 nmol GlcNac/mL/h. Os resultados são médias ± 

DP (n=3). 
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O vetor de expressão pET32a(+) leva à produção de uma proteína recombinante 

fundida a um sequência peptídica que possui, entre outras, a sequência da tiorredoxina. 

Assim, a massa molecular aparente da proteína recombinante produzida em E. coli (rVuChiI-

Trx) está coerente, uma vez que a massa molecular da quitinase recombinante obtida a partir 

da sequência de aminoácidos deduzida foi de, aproximadamente, 32,4 kDa e a massa 

molecular da tiorredoxina é de aproximadamente 11 kDa. 

A partir da análise em SDS-PAGE e dos ensaios enzimáticos realizados, foi 

possível concluir que a maior expressão de rVuChiI-Trx ocorreu após 20 horas de indução por 

IPTG 0,5 mM a 12 °C, estando a proteína localizada, majoritariamente, em corpos de 

inclusão. Proteínas heterólogas produzidas em corpos de inclusão em E. coli são inativas, 

agregadas e insolúveis, geralmente possuindo pontes dissulfeto intra e inter-moleculares não-

nativas e/ou cisteínas não-usuais livres (FISCHER; SUMNER; GOODENOUGH, 1993). 

Kaomek e colaboradores (2003) clonaram e expressaram uma quitinase de classe I 

de Leucaena leucocephala em células de E. coli Origami (DE3), utilizando o mesmo vetor de 

expressão pET32a(+). Porém, diferentemente do resultado obtido, estes pesquisadores 

produziram a proteína recombinante após 12 horas de indução a 15 °C no extrato solúvel, com 

um alto rendimento, de aproximadamente 1 g por litro de cultura. Estratégia semelhante foi 

realizada por Xayphakatsa e colaboradores (2008), que clonaram e expressaram uma quitinase 

de classe II de arroz (Oryza sativa L.) em células de E. coli BL21 com a proteína de fusão 

glutationa-S-transferase. A temperatura e o tempo ótimo de indução foram 16° C e 12 horas, 

respectivamente. A quitinase recombinante de arroz foi detectada na fração solúvel, após a 

lise celular, e o rendimento obtido foi de 4,1 mg por 800 mL de indução.  

A dificuldade em obter a quitinase recombinante na fração celular solúvel também 

foi enfrentada por Singh e colaboradores (2007), que clonaram e expressaram uma quitinase 

de classe VII de trigo. A quitinase recombinante foi localizada principalmente em corpos de 

inclusão, sendo solubilizada com a adição de uréia (agente desnaturante) e β-mercaptoetanol. 

O percentual de proteína re-enovelada foi de 90%, com um rendimento final de 20 mg/L. Da 

mesma forma, Kirubakaran e Sakthivel (2007) fizeram o refolding da quitinase de classe I de 

cevada expressa em E. coli BL21 (DE3). 

Porém, o sucesso nas etapas de refolding nem sempre foi obtido. Li e 

colaboradores (2005) expressaram uma quitinase de classe III do pericarpo de figo (Ficus 

awkeotsang). A proteína recombinante foi localizada, predominantemente, na fração celular 

insolúvel e perdeu a atividade enzimática em condições experimentais, presumivelmente 

devido a uma falha na correta formação das ligações dissufeto intramoleculares.  
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Figura 10 – Eletroforese em gel de poliacrilamida 15% em condições desnaturantes de amostras das frações 

celulares insolúveis obtidas a partir da indução de Escherichia coli ArticExpress (DE3) transformadas com o 

vetor pET32a(+) íntegro e com o vetor pET32a(+)::VuChiI-E7, induzidas com IPTG 0,5 mM nos tempos de 0, 1, 

5 e 20h de indução. No poço M, 8 μL do marcador BenchMark His-Tagged Protein Standard. A banda referente 

à proteína rVuChiI-Trx foi indicada por seta. 

 

 

 

Tendo em vista que a etapa de refolding é laboriosa e que não há garantias da 

obtenção de rVuChiI-Trx na sua forma funcional e, ainda, que passos adicionais à purificação 

seriam necessários para separar rVuChiI da tiorredoxina, a alternativa de produzir a quitinase 

recombinante de classe I de feijão-de-corda em um outro sistema de expressão (Pichia 

pastoris) foi utilizada. 
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7.4 Expressão de uma quitinase de classe I de feijão-de-corda em Pichia pastoris 

 

7.4.1 Subclonagem da sequência codificadora da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

no vetor pPICZαA 

 

Os plasmídeos pGEM-T::VuChiI-P1 e pPICZαA íntegro, foram submetidos a uma 

reação de digestão com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI. Os produtos obtidos da 

digestão foram aplicados em gel de agarose 0,6% e, posteriormente, purificados. Os produtos 

purificados foram visualizados em gel de agarose 0,8% (Figura 11). O vetor de expressão 

pPICZαA possui 3.593 pb. Ao ser clivado pelas duas enzimas, o vetor perde uma porção de 

67 pb, ficando com 3.526 pb. O inserto de 891 pb, obtido na reação de digestão dos 

plasmídeos pGEMT::VuChiI-P1, também foi visualizado no gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Eletroforese em gel de agarose 0,8% dos produtos de digestão dos plasmídeos pPICZαA e pGEM-

T::VuChiI-P1 com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI, após a purificação com o kit GFX gel band purification 

system. Os poços 2 e 3 contém 1L do plasmídeo pPICZαA e do fragmento de 891 pb, referente ao inserto da 

quitinase de feijão-de-corda, respectivamente. Os poços 1 e 4 contém 300 ng dos marcadores λ-DNA/Hind III 

Fragments (Invitrogen) e X174 DNA/Hae III Fragments, respectivamente. 
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O inserto e o plasmídeo pPICZαA, assim obtidos, foram utilizados em reação de 

ligação, resultando no plasmídeo recombinante pPICZαA::VuChiI-P1, que foi utilizado para 

transformar células eletrocompetentes de E. coli DH10B.  Onze colônias foram selecionadas 

para a extração de plasmídeos e a transformação foi confirmada por meio de uma reação de 

digestão, com as enzimas de restrição XbaI e EcoRI, cujos produtos foram visualizados em 

gel de agarose 0,8% (Figura 12). A reação de digestão com as duas enzimas resultou na 

presença de uma banda com o tamanho de 891 pb, para nove dos onze clones selecionados, 

confirmando a eficiência da transformação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Eletroforese em gel de agarose 0,8% dos produtos de digestão dos plasmídeos pPICZαA::VuChiI-P1 

purificados de E. coli DH10B, com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI. Na figura A, os poços 3 a 11 contêm 

5L dos produtos das reações com os plasmídeos purificados dos clones 1 a 9. Na figura B, os poços 3 e 4 

contêm 5L dos produtos das reações com os plasmídeos purificados dos clones 10 e 11. Nas figuras A e B, os 

poços 2 e 1 contém 300 ng dos marcadores λ-DNA/Hind III Fragments (Invitrogen) e X174 DNA/Hae III 

Fragments, respectivamente. Pelo resultado obtido, os clones 1 e 6 não estão transformados com o inserto. 

 

 

7.4.2 Transformação de células de Pichia pastoris com o vetor recombinante 

pPICZαA::VuChiI-P1 

 

O plasmídeo recombinante pPICZαA::VuChiI-P1 foi linearizado e, em seguida, 

utilizado para transformar células competentes de Pichia pastoris de seis estirpes: GS115, 

KM71, KM71H, SMD1168, SMD1168H e X-33. Oito colônias das estirpes GS115, KM71H, 

SMD1168 e SMD1168H, e três colônias das estirpes KM71 e X-33 foram selecionadas em 

presença de zeocina 500 μg/mL para a extração do DNA genômico e confirmação da 

transformação por meio de PCR, utilizando-se o iniciador que se anela na região 5‟-AOX do 

vetor de expressão e o iniciador VuChiLev-R, que se anela no inserto. Desta forma, somente 

os clones contendo o vetor de expressão recombinante integrado em seu genoma, foram 
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confirmados pela amplificação. A banda resultante da amplificação foi de aproximadamente 

1.246 pb (inclui porção do vetor e o inserto).  

Esta concentração de zeocina na seleção dos clones foi utilizada porque quanto 

maior a resistência ao antibiótico, mais provável que um maior número de inserções tenha 

ocorrido no DNA genômico da levedura. A figura 13 apresenta a confirmação da 

transformação dos clones selecionados com zeocina 500 μg/mL.   

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR realizada com os iniciadores 5‟-AOX e 

VuChiLev-R a partir do DNA genômico de células de P. pastoris transformadas com o vetor pPICZαA::VuChiI-

P1. Na figura A, Os poços 2 a 9 representam os clones 1 a 8 da estirpe GS115 e os poços 10 a 15, os clones 1 a 6 

da estirpe SMD1168H. Na figura B, os poços 2 e 3 representam os clones 7 e 8 de SMD1168H; os poços 4 a 11, 

os clones 1 a 8 de KM71H e os poços 12 a 14, os clones 1 a 3 de X-33. Na figura C, os poços 2 a 9 representam 

os clones 1 a 8 da estirpe SMD1168 e os poços 10 a 12, os clones 1 a 3 de KM71. Todos os poços contém 5 μL 

de reação. Nas figuras A, B e C, os poços 1 contém 300 ng dos marcadores X174 DNA/Hae III Fragments. 
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Células de duas estirpes, KM71H e SMD1168H, foram transformadas com o 

vetor íntegro (pPICZαA). A Figura 14 apresenta a confirmação da transformação de cinco 

clones de cada uma dessas estirpes com o vetor pPICZαA (sem o inserto), utilizados como 

controle negativo nos ensaios posteriores de indução da expressão da proteína recombinante. 

Foram realizados dois tipos de reações de PCR. Na primeira reação, foram utilizados os 

iniciadores 5‟-AOX e 3‟-AOX, que anelam na sequência do gene AOX-1 do vetor, resultando, 

no caso do vetor íntegro, em uma banda de, aproximadamente, 600 pb, como pode ser 

visualizado na Figura 14,A. Na segunda reação (Figura 14,B) foram utilizados o iniciador que 

se anela na região 5‟-AOX do vetor e o iniciador VuChiLev-R, que, pela ausência do inserto, 

não tem onde se anelar, não havendo amplificação, como foi observado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR realizada com DNA genômico extraído de 

células de P. pastoris (KM71H e SMD1168H), transformadas com o vetor pPICZαA íntegro. Em (A) foram 

utilizados os iniciadores 5‟-AOX e 3‟-AOX, enquanto que em (B), foram utilizados os iniciadores 5‟-AOX e 

VuChiLev-R. Na figura, os poços 2 a 6 representam os clones 1 a 5 da estirpe KM71H e os poços 7 a 11, os 

clones 1 a 5 da estirpe SMD1168H. Todos os poços contém 5 μL de reação. Nas figuras, os poços 1, 12 e 13 

contém 300 ng dos marcadores X174 DNA/Hae III Fragments, λ-DNA/Hind III Fragments e λ-Bste  

Fragments, respectivamente. 
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7.5 Indução da expressão da quitinase recombinante de feijão-de-corda em P. pastoris 

 

Indução, com duração de 72 horas, foi realizada com um clone de cada estirpe de 

P. pastoris, para a análise da expressão da quitinase de classe I de feijão-de-corda 

recombinante. Como controle negativo foi utilizado um clone de KM71H transformado com o 

vetor pPICZαA íntegro. Como controle positivo, foi utilizada a estirpe GS115, que secreta 

albumina sérica humana (GS115/His+/Mut-/SEC HSA). O metanol, indutor da expressão foi 

adicionado a cada 12 horas. A Figura 15 representa a eletroforese em gel de poliacrilamida 

15% (SDS-PAGE) da fração F0/95 do meio livre de células coletado a cada 24 horas, até 72 

horas de indução. Todos os clones transformados com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1 testados 

expressaram a quitinase recombinante (rVuChiI), geralmente a partir de 24 horas, o que foi 

observado pelo surgimento de duas bandas com massas moleculares aparentes de 

aproximadamente 30 e 33 kDa, tanto na presença de β-mercaptoetanol (Figura 15), quanto na 

ausência do mesmo (dados não mostrados). Este resultado indicou que a proteína rVuChiI foi 

produzida com sucesso em células de levedura das seis estirpes testadas, sendo secretada para 

o meio de cultura. De forma coerente, essas duas bandas de 30 e 33 kDa não foram 

observadas no meio livre de células durante a indução de P. pastoris KM71H transformada 

com o plasmídio íntegro (controle negativo). No controle positivo, houve a expressão de uma 

banda com massa molecular aparente de 60 kDa, que corresponde à albumina sérica humana 

(Figura 15). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Fan e colaboradores (2007) e Kuo e 

colaboradores (2008) quando expressaram quitinases em células de Pichia pastoris GS115 e 

X-33, respectivamente. No perfil de expressão analisado por SDS-PAGE, os autores 

localizaram duas bandas com massas moleculares próximas. Por meio de ensaios de 

deglicosilação com PNGase-F e revelação com ácido periódico de Schiff, comprovaram que a 

banda de migração mais lenta é resultante de N-glicosilação. 

Para analisar a funcionalidade da proteína recombinante secretada por cada 

estirpe, um ensaio enzimático, usando quitina coloidal como substrato, foi realizado. O meio 

livre de células do controle negativo (estirpe KM71H transformada com o vetor íntegro) não 

apresentou atividade quitinolítica. Analisando o perfil de expressão de cada estirpe, como 

revelado por SDS-APGE, o clone de KM71H foi selecionado para os experimentos de 

purificação da quitinase recombinante, uma vez que esta estirpe apresentou expressão da 

quitinase recombinante, com atividade quitinolítica, do meio livre de células, crescente até 72 
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horas e superior à atividade detectada nas demais estirpes, como pode ser visualizado na 

Figura 16. 

 

 

 

Figura 15 - Detecção da quitinase recombinante de feijão-de-corda (rVuChiI) produzida em Pichia pastoris. 

Análise por SDS-PAGE da fração F0/95 do meio livre de células obtido a partir da indução da expressão de 

rVuChiI em células de P. pastoris transformadas com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1. As amostras foram 

coletadas a cada 24 horas (0, 24, 48 e 72h). A indução da expressão de rVuChiI foi realizada nas estirpes GS115 

e X-33 (A); SMD1168 e SMD1168H (B); KM71 e KM71H (C). A indução também foi realizada com os 

controles negativo (clone da estirpe KM71H transformado com o vetor íntegro) e positivo (estirpe GS115 que 

secreta albumina sérica humana) (D). A massa molecular aparente (kDa) das bandas referentes à quitinase 

recombinante foi estimada utilizando-se o marcador BenchMark Protein Ladder, (linha M) . 
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Figura 16 – Atividade quitinásica relativa (%) da fração F0/95 do meio livre de células após indução da 

expressão da quitinase recombinante de Vigna unguiculata (rVuChiI) em células das estirpes KM71H; GS115; 

SMD1168H; SMD1168; KM71 e X-33 de Pichia pastoris. A indução ocorreu durante 72 horas e o meio livre de 

células foi coletado a cada 24 horas. O meio livre de células do controle negativo (estirpe KM71H transformada 

com o vetor íntegro) não apresentou atividade quitinolítica. 

 

 

A partir dos resultados obtidos, uma nova indução em pequena escala foi 

realizada, com o mesmo clone selecionado de KM71H e nas mesmas condições, até o tempo 

de 144 horas de indução, para a escolha do tempo ótimo de expressão e secreção da proteína 

recombinante. O perfil de expressão da proteína foi revelado por SDS-PAGE, seguido de 

coramento com Coomassie, e pelo kit InVision His-tag in-gel Stain, que revela 

especificamente a cauda de histidina presente na extremidade C-terminal da proteína 

recombinante. (Figura 17). As bandas de 30 e 33 kDa, referentes à quitinase recombinante 

(rVuChiI), foram bem evidentes até 144 horas após o início da indução.  

As frações F0/95, resultantes da precipitação do meio livre de células com sulfato 

de amônio, foram também analisadas quanto ao teor de proteína solúvel total e quanto à 

atividade enzimática total. O resultado está representado na Figura 18 e na Tabela 2. A 

atividade quitinásica total aumentou continuamente a partir de 24 h, atingindo valor máximo 

em 72 horas. Um decréscimo nessa atividade foi observado em 96 h, porém esse valor 

aumentou novamente, atingindo outro valor máximo em 144 horas. Essa redução da atividade 

após 72 horas pode ser resultante de proteólise causada por enzimas proteolíticas secretadas 

pela levedura. Para evitar a ação destas enzimas proteolíticas sobre a quitinase recombinante e 

com o intuito de reduzir ao máximo o tempo de cada indução, o tempo ótimo de expressão de 
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rVuChiI foi padronizado em 72 horas, uma vez que neste tempo ocorreu o primeiro máximo 

de atividade quitinolítica total e específica da quitinase expressa (Tabela 2). 

 

 

Figura 17 – Perfil de expressão de células de P. pastoris KM71H transformado com o vetor pPICZαA::VuChiI-

P1. (A) SDS-PAGE em gel de poliacrilamida 15% do meio livre de células, precipitado a 95% com sulfato de 

amônio. No poço M, marcador de massa molecular BenchMark Protein Ladder. Nos demais poços, meio livre de 

células nos tempos de 0 a 144 horas. (B) Detecção de rVuChiI com kit InVision His-tag in-gel Stain.  

 

 

Figura 18 – Atividade quitinásica total (U) e conteúdo de proteína total secretada (mg) no meio livre de células 

durante a indução da expressão da quitinase recombinante de Vigna unguiculata (rVuChiI) em Pichia pastoris 

KM71H. Uma unidade (U) de atividade quitinolítica = 1 nmol GlcNac/mL/h. Os resultados são médias ± DP 

(n=3). 
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Tabela 2 – Análise das atividades quitinásicas total e específica da quitinase recombinante produzida em Pichia 

pastoris KM71H, durantes 144 horas de indução. 

*1U = 1 nmol GlcNac/mL/h. 

 

Tempo de 

indução (h) 

Proteína total 

(mg) 

Atividade total (U*) Atividade específica 

(U*/mg) 

0 0,20 40,13 199,71 

24 0,27 2.699,74 9.900,24 

48 0,53 6.675,04 12.540,29 

72 0,69 7.106,85 10.276,72 

96 0,58 4.792,33 8.322,10 

120 1,03 5.767,61 5.603,38 

144 1,36 8.932,38 6.571,12 

 

 

7.6 Purificação da quitinase recombinante de feijão-de-corda produzida em Pichia 

pastoris 

 

A indução da expressão da quitinase recombinante de V. unguiculata em larga 

escala foi realizada sob as mesmas condições descritas anteriormente, modificando-se apenas 

o volume da cultura para 1 L e padronizando-se a coleta do meio de cultura para o tempo de 

72 horas. Ao final da indução, o meio de cultura foi centrifugado e o meio livre de células foi 

dialisado exaustivamente contra água ultrapura. Para facilitar a purificação da quitinase 

recombinante, o fracionamento do meio livre de células foi realizado, utilizando-se sulfato de 

amônio. Dessa forma, três frações (F0/40; F40/80 e F80/95) foram obtidas e analisadas por 

SDS-PAGE e ensaio enzimático, como ilustrado na Figura 19 e na Tabela 3, respectivamente. 

O resultado obtido indicou que a fração precipitada a 40 % de saturação possui o maior 

conteúdo de rVuChiI, o que foi constatado pelos valores de atividade total, representados na 

Tabela 3 e pela intensidade das bandas, referentes à quitinase, identificadas por SDS-PAGE. 

A fração F0/40 foi, então, utilizada nas etapas posteriores de purificação. 

Três métodos de purificação foram testados: cromatografia de afinidade em níquel 

imobilizado; cromatografia de afinidade em matriz de quitina e cromatografia de interação 

hidrofóbica em matriz de Phenyl Sepharose CL4B.  

Numa primeira tentativa de purificação da quitinase recombinante, a fração F0/40, 

previamente dializada contra tampão Tris-HCl pH 8,0 contendo NaCl 500 mM e concentrada 

em tubo filtrante, foi aplicada em matriz de Ni-Sepharose A proteína recombinante possui 
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cauda de histidina, como comprovado anteriormente pela revelação com o kit InVision His-

tag in-gel Stain. Vale ressaltar que neste ensaio a quitinase estava completamente 

desnaturada, deixando a cauda de histidina totalmente acessível ao fluoróforo. Porém, 

possivelmente devido ao enovelamento assumido nas condições estabelecidas para esta 

primeira cromatografia, a proteína não se prendeu (mesmo após várias tentativas) à matriz 

carregada com níquel, sendo eluída imediatamente com o tampão de equilíbrio contendo 

imidazol 5 mM. Logo, este tipo de cromatografia (afinidade em níquel imobilizado) foi 

descartado como método de purificação da quitinase recombinante produzida em P. pastoris. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Fracionamento do meio livre de células obtido a partir 1 L de cultura de células de Pichia pastoris 

KM71H transformadas com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1 após 72 horas de indução da expressão da quitinase 

recombinante de feijão-de-corda. (1) F 0/40; (2) F 40/80; (3) F 80/95; (M) marcador de baixa massa molecular. 

 

 

Tabela 3 – Fracionamento do meio livre de células de 1 L de indução de Pichia pastoris KM71H transformada 

com vetor pPICZαA::VuChiI.  

 

Fração precipitada com 

sulfato de amônio 

Proteína Total  

(mg) 

Atividade Total 

(nmol/h) 

Atividade (%) Atividade Específica 

(U/mg) 

F0/40 281,28 274.473,83 63,99 1.626,32 

F40/80 46,40 121.584,82 28,35 4.366,85 

F80/95 20,02 32.843,68 7,66 2.735,47 

*1U = 1 nmol GlcNac/mL/h. 
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A quitinase rVuChiI pôde ser purificada de duas formas alternativas: por 

cromatografia de afinidade em matriz de quitina e por interação hidrofóbica em matriz de 

Phenyl Spharose CL-4B. Ambas as purificações necessitaram de um passo adicional de 

purificação, utilizando-se ultrafiltração em membrana com limite de exclusão de 50 kDa e, 

finalmente, concentração em vivaspin de 5 kDa. 

A fração F0/95, contendo a proteína recombinante, previamente dialisada contra 

tampão acetato de sódio 0,05 M pH 5,2, foi aplicada na coluna de quitina. As frações obtidas 

nesta cromatografia de afinidade foram dialisadas e, através do ensaio enzimático, a quitinase 

recombinante foi detectada na fração eluída com ácido acético 100 mM (PII) (Figura 20). Esta 

fração foi filtrada em Vivaspin de 50 KDa e concentrada em Vivaspin de 5 KDa. O pico 

eluído com ácido acético 500 mM (PIII) possuia, além de rVuChiI, outras proteínas 

contaminantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Perfil cromatográfico da purificação da quitinase recombinante (rVuChiI) em matriz de quitina a 

partir da fração F0/95 do meio livre de células de 100 mL de cultura de Pichia pastoris KM71H. Os picos PI, PII 

e PIII foram eluídos com tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2 e ácido acético 100 e 500 mM, 

respectivamente. A detecção de rVuChiI foi realizada majoritariamente no PII. 

 

 

Para a cromatografia de interação hidrofóbica, a fração F0/40 foi dialisada contra 

tampão acetato de sódio 0,05 M pH 5,2, contendo sulfato de amônio 1 M e, em seguida, 

aplicada em matriz de Phenyl-Sepharose CL4B. As frações eluídas da matriz foram analisadas 
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por ensaio enzimático. A partir desta análise, foi observado que a quitinase recombinante foi 

eluída da matriz somente com a adição de água ultrapura (PII) (Figura 21). Posteriormente, o 

PII foi submetido a ultrafiltração em Vivaspin de 50 kDa e concentrado em Vivaspin de 5 

kDa. 

 

 

Figura 21 – Perfil cromatográfico da purificação da quitinase recombinante (rVuChiI) em matriz de Phenyl 

Sepharose CL4B a partir da fração F0/40 do meio livre de células de 600 mL de cultura de Pichia pastoris 

KM71H. Os picos PI e PII foram eluídos com tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2, contendo sulfato de 

amônio (0,8 M; 0,6 M; 0,3 M) e água ultrapura, respectivamente. A detecção de rVuChiI ocorreu no PII. 

 

 

Tabela 4 – Purificação da quitinase recombinante de feijão-de-corda (rVuChiI) por cromatografia de interação 

hidrofóbica em matriz de Phenyl Sepharose CL-4B. 

 
Proteína 

Total (mg) 

Atividade 

Total (U*) 

Atividade 

Especifica 

(U*/mgP) 

Recuperação 

de proteína 

(%) 

Purificação 

(fold) 

Meio livre 

de células 
299,53 6.907.631,00 23.061,31 100 1 

 

F0/40 

 

148,41 4.048.916,19 27.281,96 49,55 1,18 

 

PII** 

 

13,20 621.829,5 47.096,79 4,41 2,04 

* 1 U = 1 nmol GlcNac/mL/h 

**Pico da cromatografia de interação hidrofóbica em matriz de Phenyl-Sepharose CL-4B, contendo rVuChiI. 
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Os rendimentos (mg por litro de cultura) de rVuChiI pura, foram de 13,20 mg em 

matriz de Phenyl Sepharose CL-4B, a partir da F0/40 e 18,31 mg em matriz de quitina, a 

partir da F0/95 (Tabela 4). A proteína presente no pico obtido em matriz de quitina (PII) 

precipitava após a diálise exaustiva com água ou tampão acetato 50 mM pH 5,2, o que 

ocasionava uma perda de parte da proteína purificada. Dessa forma, adotou-se a purificação 

por meio de interação hidrofóbica, seguida de uma última purificação em membrana de 50 

kDa (Vivaspin). 

A quitinase de classe I recombinante de arroz (OsChia1b) também foi purificada 

por cromatografia em matriz de quitina, sendo eluída da matriz com ácido acético 20 mM. 

Um rendimento de aproximadamente 0,6 mg de OsChia1b foi obtida a partir de 1 litro de 

cultura. A massa molecular estimada por SDS-PAGE para esta proteína foi de 33 kDa 

(MIZUNO et al., 2008b). 

Pela análise em SDS-PAGE do processo de purificação de rVuChiI (Figura 22), 

percebe-se que a quitinase recombinante purificada, tanto em matriz de quitina, quanto em 

matriz de Phenyl-Sepharose CL-4B corresponde, no gel, apenas à banda com massa molecular 

aparente de 30 kDa. A banda de maior massa molecular (33 kDa) foi eluída juntamente com 

as demais proteínas contaminantes do pico não retido (PI) nas duas matrizes utilizadas 

Resultados semelhantes foram obtidos por Kuo e colaboradores (2008). Estes 

pesquisadores clonaram a sequência codificadora de uma quitinase de classe III de bambu 

(Bambusa oldhami) em células de P. pastoris X-33. A expressão, induzida por metanol, 

atingiu um pico após 72 horas. A purificação se deu por interação hidrofóbica em matriz de 

Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow, seguida de cromatografia de afinidade em matriz de ConA-

Sepharose. O rendimento da proteína foi de apenas 1,5%, com purificação de 2,4 vezes. Os 

autores justificaram o baixo rendimento pela difícil ressuspensão da proteína após a 

precipitação com sulfato de amônio a 100%, devido à hidrofobicidade da proteína. Este 

mesmo fato pode ter ocorrido nas etapas de purificação de rVuChiI, uma vez que foi 

observada perda de proteína, que não solubilizava após a diálise das frações F0/95 e F0/40. A 

análise da sequência de aminoácidos deduzida para rVuChiI mostrou a presença de 7 resíduos 

de triptofano, que contribuem para a hidrofobicidade desta proteína. 
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Figura 22 – Análise por SDS-PAGE das etapas de purificação da quitinase recombinante de feijão-de-corda 

produzida em P. pastoris. No poço M, marcador de massa molecular (Bench Marck Ladder). Nos poços 1 a 5, 

fração F0/95 do meio livre de células; fração eluída com ácido acético 100 mM em matriz de quitina (PII); 

fração eluída com água em matriz de Phenyl sepharose CL-4B (PII); proteínas contaminantes retida no vivaspin 

de 50 KDa e rVuChiI pura, respectivamente. 

 

 

7.7 Caracterização bioquímica da quitinase recombinante 

 

7.7.1 Ensaio enzimático na presença e ausência de β-glucuronidase e ensaio enzimático 

com substratos sintéticos 

 

 No ensaio enzimático com quitina coloidal, a quitinase recombinante (rVuChiI) 

purificada, na concentração de 1,58 mg/mL, apresentou atividade endoquitinásica (na 

presença de β-glucuronidase) cerca de 5 vezes maior que a atividade exoquitinásica (na 

ausência de β-glucuronidase), como pode ser observada na Tabela 5. Este resultado foi 

semelhante ao obtido com o controle positivo da reação, a quitinase de Streptomyces griseus, 

que apresentou atividade endoquitinásica cerca de 13 vezes maior que a exoquitinásica. Este 

resultado é uma evidência de que rVuChiI desempenha com maior eficiência o papel de endo-

hidrolase. 

 Kuo e colaboradores, analisando os produtos da atividade quitinolítica de uma 

quitinase de classe III de Bambusa oldhami recombinante, verificaram que esta proteína agia 

como endo-hidrolase, uma vez que utilizando-se quitotriose (GlcNAc3) como substrato foram 

obtidos monômeros (GlcNAc) e dímeros (GlcNAc2) e em reações com tetrâmeros e 

hexâmeros (GlcNAc4-6), uma mistura de monômeros, dímeros e trímeros foi liberada. 

 No ensaio enzimático realizado com substratos sintéticos (Figura 23), a quitinase 
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de Streptomyces griseus apresentou-se ativa contra 4-nitrofenil N-N‟-diacetil-β-D-

quitobiosídeo (9.925 U/mg) e 4-nitrofenil β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriose (8.862,5 U/mg), 

não sendo possível detectar atividade contra o 4-nitrofenil N-acetil-β-D-glucosaminídeo. 

Porém, a quitinase recombinante (rVuChiI) não mostrou-se ativa contra os substratos testados. 

Nestes substratos, o p-nitrofenol está posicionado na extremidade redutora. Dessa forma, uma 

das possíveis explicações para o resultado obtido é que o mecanismo de ação de rVuChiI pode 

ocorrer pelo reconhecimento do resíduo de GlcNAc posicionado na extremidade redutora, o 

que justifica a ausência de atividade, uma vez que o p-nitrofenol pode não ser reconhecido 

pelo sítio catalítico. A hidrólise de ligações β-(1,4)-glicosídicas, próximas à extremidade 

redutora do substrato, foi verificada para quitinases da família GH19 (HONDA et al., 2008) 

Uma outra justificativa seria a necessidade de interação com um oligossacarídeo maior para a 

atividade enzimática de rVuChiI ocorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Ensaio enzimático de rVuChiI contra substratos sintéticos. O ensaio foi feito em duplicata. O 

substrato 4-nitrofenil N-acetil-β-D-glucosaminídeo foi representado por pNP-GlcNAc; 4-nitrofenil N-N‟-

diacetil-β-D-quitobiosídeo, por pNP-GlcNAc2 e 4-nitrofenil β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriose, por pNP-

GlcNAc3. 

 

 

 

 

 

 

Branco (pNP-GlcNAc; pNP-GlcNAc2; pNP- GlcNAc3) 

 

 

Padrão 

 

S. griseus + pNP-GlcNAc 

 

S. griseus + pNP-GlcNAc2 

 

S. griseus + pNP- GlcNAc3 

  

r-VuChi + pNP-GlcNAc 

 

r-VuChi + pNP-GlcNAc2 

 

r-VuChi + pNP- GlcNAc3 
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Tabela 5 - Especificidade da quitinase de classe I recombinante de Vigna unguiculata (rVuChiI) por substratos. 

A atividade específica da enzima (U/mg protein) foi medida usando-se quitina coloidal e substratos sintéticos. A 

quitinase de Streptomyces griseus foi utilizada para comparação. 

 

Substrato rVuChiI* Quitinase de 

Streptomyces griseus 

** 

Quitina coloidal   

           (+) β-glucuronidase 8.365,66 20.153,84 

           (-) β-glucuronidase 1.740,59 1.504,18 

 

4-nitrophenil N-acetil-β-D-glucosaminídeo 

 

0 0 

4-nitrophenil N-N‟-diacetil-β-D-quitobiosídeo 

 
0 9.925,0 

4-nitrophenil-β-D-N,N‟,N‟‟-triacetilquitotriose 

 
0 8.862,0 

* Para ensaios usando quitina coloidal, uma unidade foi definida por 1 nmol de GlcNAc/mg/hora. 

** Para ensaios usando substratos sintéticos, uma unidade de atividade específica foi definida pela liberação de 1 

nmol de 4-nitrophenol/mg/hora, pH 5,2 a 37 °C. 

 

 

7.7.2 Ensaio de atividade quitinásica em gel  

 

 A quitinase recombinante (rVuChiI) foi facilmente solubilizada, após a 

liofilização, e mostrou-se ativa contra o substrato glicol-quitina, o que ficou comprovado 

através da atividade quitinásica em gel, visualizada na Figura 24. Este resultado também 

indicou que rVuChiI pode ser renaturada após a desnaturação causada por SDS, o que já havia 

sido observado por Kuo e colaboradores (2008), para a quitinase recombinante de Bambusa 

oldhami. 
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Figura 24 – Atividade quitinásica em gel da quitinase recombinante de V. unguiculata produzida em P. pastoris. 

Nos poços 1 a 3 foram aplicados 22, 30 e 60 μg de rVuChiI, respectivamente.  

 

 

 

 A quitinase de classe I recombinante de arroz (OsChia1b) mostrou-se ativa contra 

os substratos quitina coloidal e glicol-quitina, sendo, porém, incapaz de hidrolisar o substrato 

N-acetilquitotriose (MIZUNO et al., 2008b).  

 A quitinase de classe I recombinante de Leucaena leucocephala foi capaz de 

hidrolisar pNP-GlcNAc3 para liberar pNP, mas foi incapaz de hidrolisar pNP-GlcNAc2 e 

pNP-GlcNAc, o que é uma característica de endoquitinases, enquanto exoquitinases 

(quitobiosidases) são capazes de liberar pNP de pNP-GlcNAc2. Além disso, a proteína 

recombinante mostrou elevada atividade contra quitina coloidal e glicol-quitina (KAOMEK et 

al., 2003). 

 

7.7.3 Determinação da massa molecular da quitinase recombinante  

 

 Cromatografias de exclusão molecular em matrizes de Superdex 200 e Superose 

12HR foram realizadas com o objetivo de determinar a massa molecular de rVuChiI obtida na 

etapa de purificação. As retas foram desenhadas a partir dos valores obtidos após a aplicação 

dos padrões nas matrizes. 
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Pelos gráficos apresentados nas Figuras 25 e 26, foi verificado o grau de pureza 

da proteína recombinante obtida, uma vez que apenas um pequeno pico referente a 

contaminação foi observado. Na cromatografia em matriz de Superdex 200, a quitinase 

recombinante rVuChiI foi eluída no tubo 32, com volume de eluição (Ve) de 16 mL. Logo, a 

massa calculada através da equação da reta (Figura 25,B) foi de 33.113 Da. Os perfis 

cromatográfico e eletroforético obtidos estão ilustrados na Figura 25,A. Na cromatografia em 

matriz de Superose 12 HR, a quitinase recombinante rVuChiI foi eluída no tubo 29, com 

volume de eluição (Ve) de 14,5 mL. Logo, a massa calculada através da equação da reta 

(Figura 26,B) foi de 32.062 Da. Os perfis cromatográfico e eletroforético obtidos estão 

ilustrados na Figura 26,A. Os valores de massa molecular obtidos para a proteína em estado 

nativo (32 e 33.1 kDa), estão bem próximos do valor calculado a partir da sequência de 

aminoácidos deduzida, que seria de 32.400 Da. Considerando que a massa molecular aparente 

obtida por SDS-PAGE (com e sem β-mercaptoetanol) foi de 30 kDa, os valores obtidos por 

cromatografia de exclusão molecular sugerem, então, que a pH 5,2, a rVuChiI é uma proteína 

monomérica. Desta forma, a quitinase recombinante de feijão-de-corda possui massa 

molecular dentro da faixa de valores (26 a 43 kDa) esperados para quitinases de plantas  

(GAL et al.,1997). 
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Figura 25 – Cromatografia de exclusão molecular em matriz de Superdex 200. (A) Perfil cromatográfico e 

eletroforético de rVuChiI pura aplicada em matriz de Superdex 200; (B) Reta padrão para determinação da massa 

molecular obtida após cromatografia em matriz de Superdex  200. 
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Figura 26 – Cromatografia de exclusão molecular em matriz de Superose 12 HR. (A) Perfil cromatográfico e 

eletroforético de rVuChiI pura, aplicada em matriz de Superose 12 HR; (B) Reta padrão para determinação da 

massa molecular obtida após cromatografia em matriz de Superose 12HR. 
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7.7.4 Determinação da seqüência de aminoácidos NH2-terminal da quitinase 

recombinante de feijão-de-corda 

  

O sequenciamento de aminoácidos NH2-terminal foi realizado para as duas bandas 

de 30 e 33 kDa detectadas no gel de eletroforese, referentes à quitinase recombinante de V. 

unguiculata expressa em P. pastoris. Foram obtidas sequências de 18 aminoácidos NH2-

terminal idênticas para as bandas de rVuChiI. As sequências alinharam totalmente na 

sequência deduzida de aminoácidos da quitinase recombinante, sendo observados seis 

aminoácidos na extremidade N-terminal que foram introduzidos pelo vetor pPICZαA. Este 

resultado está representado na Figura 27 e condiz com a sequência esperada. Estes seis 

aminoácidos remanescentes correspondem ao sítio predito de processamento pela protease 

KEX2, presente na levedura.  

Da mesma forma, Fan e colaboradores (2007) obtiveram a proteína recombinante 

com o perfil eletroforético indicando duas bandas, cujas seqüências NH2-terminal foram 

idênticas e continham o sítio de processamento para KEX2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Sequência NH2-terminal da quitinase recombinante de feijão-de-corda, obtida por degradação de 

Edman. 

 

 

 

 

  

Sinal de clivagem Kex2 

 

EAEAEFQCGSQAGGALCPGGLCCS 
                    Sequência r-VuChi 
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7.7.5 Verificação de N-glicosilações na quitinase recombinante 

 

Em relação à glicosilação de proteínas secretadas, Pichia pastoris não causa 

hiperglicosilação. A maioria das N-glicosilações realizadas por essa levedura possui um alto 

conteúdo de resíduos de D-manose. O comprimento dessas cadeias de oligossacarídeos 

adicionadas por modificações pós-traducionais às proteínas recombinantes varia de 8 a 14 

resíduos de manose (GRINNA; TSCHOPP, 1989; TSCHOPP et al., 1987). Poucas 

glicosilações do tipo O-ligadas tem sido observadas em Pichia. Os sítios que sinalizam para 

N-glicosilação são N-X-S (Asn-X-Ser) ou N-X-T (Asn-X-Thr) e, ocasionalmente, N-X-C 

(Asn-X-Cys). Como já mencionado, na sequência de aminoácidos deduzida para rVuChiI, um 

potencial sítio para N-glicosilação foi localizado (
136

Asn-Pro-Ser
138

). Para verificar se este 

sítio foi reconhecido pela levedura e se a N-glicosilação de fato ocorreu, foi realizada a 

revelação de glicoproteínas pelo método de Schiff (Figura 28,A) e a reação de deglicosilação 

com a enzima N-glicosidase F de Elizabethkingia meningosepticum, cujo resultado pode ser 

visualizado na Figura 28,B.  

Analisando os resultados obtidos, concluiu-se que, no processamento pós-

traducional de rVuChiI, esta proteína não foi glicosilada. Isto pode ser explicado pelo fato do 

aminoácido „x‟, presente neste sítio da sequência da quitinase recombinante, ser um resíduo 

de prolina. A prolina inibe a glicosilação quando ocorre nesta posição ou na porção C-

terminal imediatamente após o sítio de N-glicosilação. Este resíduo de aminoácido „x‟ tem 

uma importância fundamental no processo de glicosilação. Caso este resíduo seja hidrofóbico, 

como uma fenilalanina ou um triptofano, a etapa inicial da glicosilação é inibida. 

Aminoácidos carregados negativamente, como ácido glutâmico e ácido aspártico inibem 

parcialmente o processo, enquanto aqueles carregados positivamente, como lisina, histidina e 

arginina, promovem a glicosilação (SHELIKOFF; SINSKEY; STEPHANOPOULOS, 1996; 

SHAKIN-ESHLEMAN; SPITALNIK; KASTURI, 1996). Dessa forma, não foi a glicosilação 

que causou este comportamento em duas bandas (30 e 33 kDa) no perfil eletroforético em gel 

de SDS-PAGE.  

De forma diferente, Kuo e colaboradores (2008) verificaram que as bandas de 

35,7 e 28,3 kDa, apresentadas no gel de SDS-PAGE representavam isoformas da quitinase 

recombinante de B. oldhamii, produzida em P. pastoris, sendo a banda de maior massa 

molecular, referente à isoforma glicosilada. Estas isoformas da quitinase foram separadas por 

cromatografia de afinidade em matriz de ConA-Sepharose. 
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Figura 28 – Detecção de N-glicosilações na fração F0/95 do meio livre de células obtido a partir da indução da 

expressão da quitinase de classe I recombinante de feijão-de-corda em células de P. pastoris KM71H 

transformadas com o vetor pPICZαA::VuChiI-P1. (A) Revelação de glicoproteínas pelo método de Schiff. (B) 

Coramento do mesmo gel com Coomassie Briliant Blue, evidenciando as duas bandas apresentadas por rVuChiI. 

Na linha M - Bench Mark Ladder. (C) Produtos da reação de deglicosilação com a enzima N-glicosidase F de 

Elizabethkingia meningosepticum. No poço M, BenchMark Protein Ladder; nos demais poços, F0/95 e controle 

positivo (fetuína) não digeridos (1 e 3, respectivamente) e digeridas (2 e 4, respectivamente).  
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7.7.6 Eletroforese bidimensional para determinação do pI da quitinase recombinante  

 

 A quitinase recombinante rVuChiI foi submetida à eletroforese bidimensional para 

análise do pI, utilizando-se tira de IPG com faixa de pH variando de 4-7. Eletroforese em gel 

bidimensional possibilita a separação em alta resolução de polipeptídeos que diferem em 

relação ao pI. Simples diferenças de carga são suficientes para a separação da amostra em 

distintos “spots”. Como resultado, um conjunto de 6 “spots” com diferentes valores de pI (na 

faixa de 4,44 a 5,15) foi obtido (Figura 29).  

O Ditiotreitol (DTT) é um agente redutor devido a sua tendência em formar a 

estrutura oxidada em forma de anel, pela formação de uma ponte dissulfeto interna. Seu poder 

redutor é limitado a pH acima de 7, já que apenas o tiolato é reativo, enquanto a sua forma 

protonada (tiol) não é. Existem proteínas com muitos resíduos de cisteína em sua estrutura, 

que não são totalmente reduzidas com DTT. Analisando o perfil eletroforético de rVuChiI no 

gel bidimensional, foi feita uma relação deste resultado com os vários estados de oxidação 

possíveis desta proteína uma vez que a quitinase de classe I de feijão-de-corda apresenta uma 

estrutura primária rica em resíduos de cisteína, formando 7 pontes dissulfeto, sendo 4 delas no 

domínio de ligação a quitina e as demais, no domínio catalítico GH19.  

O resultado obtido condiz com a análise da sequência de aminoácidos deduzida, 

no Expasy (ProtParam) onde o pI teórico de rVuChiI foi 5,02. Segundo Datta e 

Muthukrishnan (1999), quitinases de classe I com pI ácido, como foi observado para rVuChiI, 

provavelmente não estão localizadas em vacúolos no interior da célula vegetal. Este achado 

levou a sugerir uma interação mais provável desta proteína com fungos crescendo no espaço 

intercelular, sendo este um bom indício do envolvimento de rVuChiI no mecanismo de defesa 

do feijão-de-corda. 

Valores diferentes de pI (7,5 – 7,6) foram obtidos para a quitinase de classe I 

recombinante de L. leucocephala, cujo pI predito foi de 7,5 (KAOMEK et al., 2003).  
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Figura 29 – Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (12,5%) da proteína recombinante rVuChiI, 

utilizando tira de pH 4-7. Foram aplicados 12,67 μg de proteína recombinante. O gel foi corado com Coomassie 

Brilliant Blue R-250. Os números foram atribuídos aos „spots‟ analisados com auxílio do programa ImageMaster 

2D Platinum 6.0. 

 

 

7.7.7. Efeito da temperatura sobre a estabilidade de rVuChiI 

  

Através do gráfico representado na Figura 30, foi observado que a proteína 

recombinante (rVuChiI) mostrou-se totalmente ativa quando tratada com temperaturas de até 

50 °C. Tratamentos por um tempo mínimo de 30 minutos em temperaturas a partir de 60 °C, 

foram suficientes para a inativação enzimática, provavelmente decorrente de alguma alteração 

estrutural da proteína levando à perda da sua integridade. A termoestabilidade de rVuChiI foi 

menor que aquela apresentada pela quitinase de classe I de Limonium bicolor produzida em P. 

pastoris (LbCHI31), cuja atividade foi estável quando incubada por 30 minutos em 

temperaturas entre 35 e 65 °C, decrescendo rapidamente quando a temperatura de incubação 

excedia 65 °C (LIU et al., 2010). Porém, Xayphakatsa e colaboradores (2008) relataram que a 

quitinase de classe II recombinante de arroz (Oryza sativa) CHT11, produzida em E. coli, 
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perdeu mais de 70% da sua atividade quando incubada em temperaturas maiores que 55 °C, 

sendo esta uma proteína de termoestabilidade semelhante a de rVuChiI. 

 Resultados bem diferentes foram obtidos por Kuo e colaboradores (2008) na 

caracterização de uma quitinase de classe III de Bambusa oldhamii recombinante, produzida 

em P. pastoris. A quitinase recombinante mostrou-se altamente termoestável, retendo 

aproximadamente 85-88% de sua atividade após incubação a 70° C por 30 minutos. Além 

disso, verificaram que a proteína poderia ser estocada a 4° C por até um ano sem perda 

significante de atividade. Os pesquisadores justificaram esta termoestabilidade por se tratar de 

uma glicoproteína, uma vez que cadeias de oligossacarídeos influenciam em aspectos, como 

solubilidade da proteína, sua degradação proteolítica, atividade específica e estabilidade 

térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Atividade relativa da quitinase recombinante de feijão-de-corda (rVuChiI) após tratamento em 

diferentes temperaturas por 30 minutos. Os resultados são médias ± SD (n=3). 
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7.7.8 Efeito do pH sobre a atividade enzimática de rVuChiI 

 

 O efeito do pH sobre a atividade enzimática de rVuChiI foi analisado utilizando-se 

tampões com pH variando de 2 a 10. Como pode ser observado na Figura 31, rVuChiI 

apresentou-se ativa em toda a faixa de pH testada, exceto nos extremos (pH 2 e 10, 

respectivamente). A maior atividade enzimática foi observada em pH 5, sendo este 

considerado o pH ótimo para a quitinase recombinante. Em pH 6, rVuChiI manteve mais de 

70% da atividade e, em pH 3, manteve aproximadamente 50%. As amostras submetidas a pH 

2 e 10, ao serem novamente dialisadas contra tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2, 

recuperaram totalmente a atividade.  

 De forma semelhante, a quitinase isolada da leguminosa Phaseolus mungo 

apresentou atividade máxima em pH 5,4, mantendo apenas 60% de atividade enzimática em 

pH 6 (YE; NG, 2005). Igualmente, as quitinases recombinantes de classe I de arroz, OsChia1b 

e OsChia1c, apresentaram um máximo de atividade em pH 4 e 4,8, respectivamente 

(MIZUNO et al., 2008b; TRUONG et al., 2003).  

 Geralmente, a curva de atividade enzimática dependente de pH é em forma de 

sino invertido e se deve ao fato de que a atividade enzimática é controlada por pelo menos 

dois grupos catalíticos dissociáveis (MUTA; ONEDA; INOUYE, 2005). Os valores de pKa 

para os resíduos catalíticos podem ser estimados como os valores de pH onde se observa 50% 

da atividade máxima observada no pH ótimo. Dessa forma, os valores de pKa nos lados ácido 

e alcalino são estimados em aproximadamente 3 e 6-7, respectivamente. Porém, não há 

evidências diretas para confirmar esta especulação. Xayphakatsa e colaboradores (2008) 

observaram que a quitinase de classe II recombinante CHT11 apresentou atividade máxima na 

faixa de pH 5,5 – 6,5 e que, em valores de pH = 4,0 e 7,0, esta enzima apresentava somente 

50% de atividade. Os valores de pKa estimados foram 4 e 7-8. Liu e colaboradores (2010) 

relataram que a quitinase de classe I recombinante LbCHI31 foi estável em pH de 3 a 10, não 

apresentando atividade em pH 11 e 12. O pH ótimo desta enzima também foi 5. 
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Figura 31 – Efeito do pH na atividade enzimática relativa da quitinase recombinante de feijão-de-corda 

(rVuChiI). Os resultados são médias ± DP (n=3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Efeito da presença de íons metálicos e agentes químicos na atividade de rVuChiI. (A) Ensaio 

realizado na presença de β-glucuronidase; (B) Ensaio realizado na ausência de β-glucuronidase. Os resultados 

são médias ± DP (n=3). 
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7.7.9 Efeito de íons metálicos e agentes químicos sobre a atividade enzimática de 

rVuChiI 

 

O efeito de íons metálicos e de agentes químicos (SDS e EDTA) sobre a atividade 

enzimática de rVuChiI também foi analisado. Foram, portanto, realizados dois ensaios, um 

deles na presença de β-glucuronidase e o outro na ausência de β-glucuronidase.  

 A partir dos gráficos de atividade enzimática relativa representados na Figura 32, 

percebe-se que o agente quelante EDTA estimulou a atividade endoquitinolítica de rVuChiI 

(Figura 32,A), enquanto o detergente SDS inibiu totalmente as atividades endo e exo-

quitinolíticas. Os íon metálicos causaram uma redução na atividade exoquitinolítica de 

rVuChiI (Figura 32,B), enquanto a atividade endoquitinolítica foi aumentada na presença dos 

íons K
+
, Ba

2+
, Ca

2+
 e Zn

2+
 (Figura 32,A) e reduzida na presença dos íons metálicos Na

+
, Mg

2+
, 

Mn
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, NH4
2+

 e Ni
2+

, sendo a maior efeito observado pelo íon Cu
2+

 que reduziu em 

67% a atividade de rVuChiI, quando comparada ao controle. Os íons Mn
2+

, Fe
2+

 e Cu
2+

 foram 

capazes de reduzir a atividade exoquitinolítica de rVuChiI em 22; 47 e 39%, respectivamente, 

em relação ao controle. 

 De forma semelhante ao resultado obtido para rVuChiI, a atividade 

endoquitinolítica de LbCHI31 foi fortemente inibida  por Na
+
, Mg

2+
 e Cu

2+
, mas estimulada 

por K
+
 (LIU et al., 2010). 

 

7.7.10 Dicroísmo Circular  

 

 A Espectroscopia de Dicroísmo Circular (CD) sonda a estrutura secundária de 

proteínas porque a ligação peptídica é assimétrica e moléculas desprovidas de um plano de 

simetria mostram fenômenos de dicroísmo circular. O cromóforo amida da ligação peptídica 

domina o espectro de CD de proteínas abaixo de 250 nm e tem duas transições eletrônicas de 

baixa energia que são caracterizadas por n→π* e π0→π* mostrando dicroísmo circular em 

215-230 nm e 185-200 nm, respectivamente. A transição n→π* é eletricamente proibida, mas 

magneticamente permitida, sendo primariamente responsável pelas bandas negativas a 222 

nm, características de espectro de α-hélice, e 216-218 nm, característica de espectro de folha-

β. A transição π0→π* é primariamente responsável pela banda positiva a aproximadamente 

190 nm e pela banda negativa a 208 nm, características de espectro de α-hélice, e pela banda 

positiva a aproximadamente 198 nm, característica de espectro de folha-β (CORRÊA; 

RAMOS, 2009). 
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A partir dos dados obtidos por CD, foi possível verificar que na estrutura 

secundária de rVuChiI predominam arranjos em α-hélice (37%), possuindo também 26% do 

seu conteúdo de folhas-β e 38%, de estrutura desordenada. O conteúdo de α-hélice foi 

semelhante ao obtido para duas quitinases extraídas do látex de mamão (Carica papaya), 

pertencentes à família GH19 (40% de α-hélice e 15% de folha-β) (HUET et al., 2006). 

Dessa forma, rVuChiI, pode ser classificada como uma proteína com 

predominância de estrutura secundária do tipo α-hélice, o que pode ser confirmado através 

dos espectros obtidos, onde existem duas bandas negativas de similar magnitude observadas a 

222 e 208 nm, características de α-hélice e uma banda positiva a aproximadamente 190 nm 

(Figura 33). Esses achados são consistentes com o fato dessa quitinase classe I de V. 

unguiculata pertencer à família 19 das glicosil-hidrolases (DAVIES; HENRISSAT, 1995).  

Espectroscopia de dicroísmo circular é amplamente usada para acompanhar a 

estabilidade da proteína quando submetida a condições desnaturantes. Quando as condições 

desnaturantes aumentam, a estabilidade da proteína reduz e ela se desenovela (RAMOS; 

FERREIRA, 2005). A técnica de CD é conveniente para acompanhar a desnaturação porque o 

espectro da proteína enovelada e a conformação aleatória são bem diferentes. A transição para 

a desnaturação pode ser facilmente observada nas Figuras 33 e 34, onde a estabilidade térmica 

da rVuChiI (0,2 mg/mL) foi avaliada. A proteína foi incubada, por 20 minutos, em diferentes 

temperaturas, variando de 10 a 90 °C com intervalos de 10 °C, e os espectros obtidos foram 

analisados. A desnaturação de rVuChiI foi observada em temperaturas a partir de 60 °C, 

quando o espectro tendeu a zero (Figura 33). 
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Figura 33 – Efeito da temperatura na estrutura secundária de rVuChiI medido por dicroísmo circular. Medidas 

de dicroísmo circular foram obtidas usando um espectropolarímetro Jasco J-815, com célula de 0,1 cm de 

camnho ótico. VuChiI recombinante foi incubada por 20 minutos em diferentes temperaturas (10-90 °C), de 10 

em 10 °C, a uma concentração de 0,2 mg/mL. 

 

 

 

 

Pelos gráficos dos mínimos característicos de α-hélice (208 e 222 nm), ilustrados 

na figura 34, a partir da temperatura de 54,41 °C já ocorre a desnaturação de 50% das 

moléculas da proteína, alterando sua conformação. Todos os pontos acima da curva indicam 

que a proteína está totalmente desnaturada. Este resultado foi observado com bastante clareza 

nos espectros obtidos entre as temperatras de 50 a 60 °C (Figura 35). O resultado obtido está 

de acordo com o efeito da temperatura analisado por meio da atividade enzimática de 

rVuChiI, onde o tratamento com temperaturas a partir de 60 °C por 30 minutos levaram à 

ausência de atividade quitinásica, fazendo assim a correlação entre estrutura e função. 
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Figura 34 – Espectro de dicroísmo circular de rVuChiI em função da temperatura. Medidas de dicroísmo 

circular foram obtidas usando um espectropolarímetro Jasco J-815, com célula de 0,1 cm de caminho ótico. Os 

sinais a 208 (A) e 222 nm (B) foram medidos e cada ponto ilustrado é a média de pelo menos 3 medidas 

independentes.  
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Figura 35 – Efeito da temperatura na estrutura secundária de rVuChiI medido por dicroísmo circular. Medidas 

de dicroísmo circular foram obtidas usando um espectropolarímetro Jasco J-815, com célula de 0,1 cm de 

camnho ótico. A quitinase recombinante de feijão-de-corda foi incubada por 20 minutos em diferentes 

temperaturas (50-60 °C), de 2 em 2 °C, a uma concentração de 0,2 mg/mL 
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7.7.11 Espectro de Fluorescência 

 

Burstein e colaboradores (1973) estudaram os espectros de fluorescência de várias 

proteínas nas conformações nativa e desnaturada. Os resultados obtidos por estes 

pesquisadores, permitiram a elaboração de um modelo baseado nas propriedades de 

fluorescência dos resíduos de triptofano presentes nas mesmas, considerando a existência de 

três classes espectrais discretas: em uma delas, esses resíduos estão enterrados (burried) em 

regiões não-polares da proteína (λm 330-332 nm); nas outras duas classes espectrais, esses 

resíduos estão na superfície, sendo que em uma delas, os resíduos de triptofano se encontram 

completamente expostos à água (λm ≈ 350-353 nm) e na outra, esses resíduos estão em 

contato limitado com a água, que está provavelmente imobilizada por ligações na superfície 

macromolecular (λm ≈ 340-342 nm). Quando a proteína está desnaturada, os seus resíduos de 

aminoácidos hidrofóbicos estão expostos ao meio aquoso, situação caracterizada pela emissão 

de um pico de fluorescência na faixa de 355-360 nm, que é referente ao máximo de 

fluorescência do triptofano em solução (LADOKHIN et al., 2000). 

Os resultados obtidos para rVuChiI indicaram que esta proteína recombinante foi 

produzida em P. pastoris em uma conformação totalmente enovelada, uma vez que o espectro 

de fluorescência obtido após excitação a 280 nm (Figura 36,A), com varredura de 295 - 445 

nm, apresentou um máximo de emissão em 331 nm, enquanto o espectro obtido com 

excitação a 295 nm (Figura 36,B), com varredra de 310-430 nm, revelou um máximo de 

emissão a 330 nm. Estes espectros, relacionados à excitação dos resíduos de triptofano (285 a 

305 nm), dão um indicativo de que rVuChiI está na conformação nativa, pelos máximos 

apresentados (331 e 330 nm, respectivamente), pois mostram que os resíduos de triptofano 

estão localizados no interior da proteína, não expostos à solução aquosa (BURSTEIN et al., 

1973). A análise feita com base nos resíduos de triptofano é coerente, pois rVuChiI mostrou a 

presença de 7 resíduos de triptofano na sequência de aminoácidos deduzida. 
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Figura 36 – Espectros de fluorescência de rVuChiI. Os espectros foram obtidos em fluorímetro ISSK2, 

utilizando-se cubeta de 0,5 mL, com caminho ótico de 1 cm. A proteína recombinante foi aplicada em uma 

concentração de 0,055 mg/mL, dissolvida em água ultrapura. (A) Excitação a 280 nm; (B) Excitação a 295 nm.  

 

 

7.15 Atividade antifúngica de rVuChiI 

 

7.15.1 Efeito de rVuChiI sobre o crescimento fúngico em meio líquido 

 

 Este ensaio teve como objetivo avaliar o efeito de rVuChiI sobre o 

desenvolvimento micelial, uma vez que a quitinase foi adicionada após 12 horas de cultivo, 

tempo suficiente para que os conídios tivéssem emitido os tubos germinativos. De acordo com 

os resultados ilustrados na Figura 37, a dose de 100 μg de rVuChiI apresentou efeito somente 

sobre o crescimento de Penicillium herquei, com um retardo de, aproximadamente, 50% 

(Figura 37,A). A quitinase recombinante não apresentou efeito sobre o crescimento micelial 

dos demais fungos testados (Rhizoctonia solani; Colletotrichum musae e C.lindemuthianum).  

Da mesma forma, a quitinase de classe I recombinante de cevada (35 kDa), 

apresentou atividade antifúngica in vitro, nas doses de 100 e 300 μg, contra seis fungos 

fitopatogênicos (Botrytis cinerea; Bipolaris oryzae; Pestalotia theae; Alternaria sp.; 

Curcuvularia lunata e Rhizoctonia solani), dentre os 15 fungos testados. Por microscopia foi 

observado que a quitinase recombinante de cevada induziu a lise e fragmentação do micélio; a 

distorção das hifas e inibiu a ramificação micelial. Além disso, estudos ultra-estruturais, 
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mostraram o rompimento da parede celular e a liberação de oligossacarídeos de quitina, 

comprovando o efeito inibidor do crescimento micelial apresentado por esta enzima 

(KIRUBAKARAN; SAKTHIVEL, 2007). 

Kawase e colaboradores (2006) sugeriram que as quitinases da família GH19, que 

apresentam efeito sobre o crescimento do micélio, atacam a quitina presente nas extremidades 

das hifas, uma vez que as quitinases desta família possuem uma atividade muito baixa contra 

quitina cristalina. A quitina recém-sintetizada, presente nas extremidades, ainda não está 

firmemente cristalizada, por isso pode ser utilizada como substrato por estas quitinases. 

O fato de a quitinase recombinante de V. unguiculata ter apresentado efeito 

somente sobre o crescimento do fungo P. herquei pode estar relacionado ao diferente 

conteúdo de quitina presente na parede celular de cada fungo ou a arranjos distintos formados 

entre as fibras de quitina e os demais componentes da parede, acarretando maior ou menor 

exposição das ligações β-(1,4)-glicosídica, alvo da proteína em estudo (YAN et al., 2008b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 37 – Efeito de rVuChiI sobre o crescimento fúngico. (A) Penicillium herquei (dose de 100 μg); (B) 

Rhizoctonia solani (dose de 150 μg); (C) Colletotrichum musae (dose de 100 μg); (D) C. lindemuthianum (dose 

de 150 μg). 
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7.15.2 Efeito de rVuChiI sobre germinação dos conídios 

 

O efeito de rVuChiI foi avaliado sobre a germinação de conídios em três ensaios 

diferentes: i) ensaio conduzido em placas de microtitulação de 96 poços, contendo meio YPD, 

rVuChiI e suspensão de conídios (2 x 10
5
 conídios/mL); ii) ensaio em placas de polietileno 

reticuladas, contendo supensões de conídios (2 x 10
5
 conídios/mL) e rVuChiI; iii) ensaio de 

permeabilidade da membrana dos conídios, utilizando iodeto de propídio. 

No primeiro ensaio, que possui caráter quantitativo, foram construídas as curvas 

de crescimento dos fungos na presença e ausência de rVuChiI. Os resultados deste ensaio 

quantitativo podem ser observados na Figura 38. A quitinase recombinante foi capaz de inibir 

totalmente a germinação dos conídios de P. herquei na dose de 100 μg até o tempo de 48 

horas (Figura 38,A). Em doses menores (50, 25 e 12,5 μg) de rVuChiI, a inibição da 

germinação dos conídios foi de aproximadamente 68% (Figura 38,B). Nestas concentrações, o 

efeito de rVuChiI sobre a germinação não apresentou uma relação dose-dependente. Além 

disso, na dose de 100 μg, nenhum efeito inibitório foi observado sobre a germinação de 

conídios dos demais fungos testados. 

Em uma dose maior, de 150 μg, a quitinase recombinante causou inibição de 

aproximadamente 55% na germinação dos conídios de R. solani (Figura 38,C) e de 

aproximadamente 19% e 21% em conídios de C. musae e C. lindemuthianum, 

respectivamente (Figura 38, D e E).  

De forma semelhante, uma quitinase de classe I recombinante de cevada foi capaz 

de inibir totalmente a germinação de escleródios de R. solani. Os escleródios foram incubados 

com 300 μg da quitinase recombinante por 2 dias. Os escleródios assim tratados e, 

posteriormente, transferidos para meio BDA, foram incapazes de germinar, mesmo após 4 

dias do cultivo (KIRUBAKARAN; SAKTHIVEL, 2007).   

A quitinase recombinante de V. unguiculata não foi capaz de retardar/inibir a 

germinação de conídios de C. gloeosporioides, Fusarium solani e F. oxysporum (Figura 38, F, 

G e H), não interferindo no desenvolvimento micelial destes fungos. Logo, conclui-se que 

rVuChiI não apresenta efeito sobre a germinação de conídios, nem sobre o crescimento destes 

três fungos analisados. 

Diferentemente do resultado obtido, a quitinase de classe I recombinante de L. 

leucocephala apresentou inibição do crescimento micelial do fungo Fusarium oxysporum, em 

meio sólido, com apenas 1 μg/disco (KAOMEK et al., 2003), o que confirma as diferentes 

especificidades das quitinases em decorrência da função que elas desempenham nos diferentes 
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vegetais. A quitinase isolada de Phaseolus mungo apresentou efeito de inibição do 

crescimento micelial dos fungos Fusarium solani; F. oxysporum; Mycosphaerella 

arachidicola e Pythium aphanidermatum na concentração de 300 μg de proteína, enquanto 

não apresentou efeito algum sobre o crescimento de Botrytis cinera. Diferente do efeito de 

rVuChiI observado sobre fungos do gênero Fusarium, a quitinase de P. mungo foi capaz de 

inibir fortemente o crescimento de F. solani até mesmo com a dose de 60 μg de proteína (YE; 

NG, 2005). 
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Figura 38 – Efeito de rVuChiI sobre a germinação de conídios dos fungos. (A) Penicillium herquei (100 μg); (B) 

P. herquei (50, 25 e 12,5 μg) (C) Rhizoctonia solani (150 μg); (D) Colletotrichum musae (150 μg); (E) C. 

lindemuthianum (150 e 100 μg); (F) C. gloeosporioides (150 e 100 μg); (G) Fusarium solani (150 μg); (H) F. 

oxysporum (150 μg). 
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Como foi observado, rVuChiI inibiu a germinação de conídios e não apresentou 

efeito inibitório sobre o crescimento micelial dos fungos R. solani; C. lindemuthianum e C. 

musae. Este achado sugere a existência de modificações na composição da parede celular 

destes fungos no curso do desenvolvimento, que faz com que o alvo de rVuChiI se torne 

inacessível após a germinação dos conídios. Modificações na composição da parede ou 

membrana celular durante o desenvolvimento de fungos foram previamente sugeridas por 

Araújo-Filho e colaboradores (2010).  

A ausência de atividade antifúngica de rVuChiI sobre as duas espécies de 

Fusarium está coerente com um estudo feito por Vieira e colaboradores (2010), no qual foram 

avaliadas as proteínas de defesa induzidas em plântulas recém-germinadas de sementes de V. 

unguiculata após 96 horas de infecção por F. oxysporum. Estes autores observaram folhas, 

hipocótilos, raízes, cotilédones e tegumentos e o exudado das sementes tratadas. Nenhuma 

atividade quitinolítica foi detectada no exudado e em nenhum dos tecidos analisados, embora 

tenha sido observada a presença de outras proteínas relacionadas à defesa vegetal, como β-

1,3-glucanase; peroxidase e LTP, o que nos leva a concluir que não há evidências do 

envolvimento de quitinases na defesa de plântulas recém-germinadas de feijão-de-corda 

contra o fungo F. oxysporum, agente causal da murcha-do-fusarium. 

Os maiores efeitos de rVuChiI foram verificados sobre a germinação de conídios e 

sobre o crescimento fúngico de P. herquei. Embora existam poucos relatos da ação deste 

fungo como fitopatógeno (ZAKIR; SHARMA, 2009), ele pode atacar sementes armazenadas 

após a colheita, podendo depreciar a qualidade do produto. Estes resultados são importantes 

na adoção de medidas que visem reduzir a incidência, em sementes, de fungos de 

armazenamento, no período pós-colheita (SALLIS; LUCCA-FILHO; MAIA, 2001).  

 Os demais ensaios realizados para analisar o efeito de rVuChiI sobre os conídios 

foram qualitativos e confirmaram todos os resultados obtidos anteriormente. Na figura 39, o 

efeito de rVuChiI sobre a parede celular dos conídios de P. herquei durante 24 e 48 horas  foi 

representado. A concentração de 0,5 μg/μL de rVuChiI foi capaz de inibir totalmente a 

germinação de conídios após 24 horas, enquanto após 48 horas, pouquíssimos conídios 

tinham emitido tubo germinativo. O iodeto de propídio é um marcador nuclear, que penetra 

exclusivamente nas células que têm a membrana celular danificada e, por isso, é adicionado 

às células alvo, permitindo a identificação daquelas que estão mortas. Os conídios que tiveram 

a parede celular danificada pela ação de rVuChiI sofreram lise celular, o que ficou evidente 

pela fluorescência apresentada .  
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Figura 39 – Ensaio de permeabilidade de membrana dos conídios de Penicillium herquei. Os conídios foram 

incubados com a quitinase recombinante (1 mg/mL) (E, F, G, H) ou com o controle negativo, tampão acetato de 

sódio 50 mM pH 5,2 (A, B, C, D) por 24 (A, B, E, F) e 48 horas (C, D, G, H) a 27 °C. Iodeto de propídio (1 

mM) foi utilizado para determinar a integridade das membranas dos conídios. 

 

 

 

 

O efeito de rVuChiI (1,5 mg/mL) sobre os conídios de R. solani foi evidenciado 

pelo retardo no desenvolvimento do micélio, decorrente de aproximadamente 55% de inibição 

da germinação (Figura 40). Os conídios se desenvolveram rapidamente em micélio na 

ausência da quitinase recombinante. Este resultado foi ainda confirmado com o uso de iodeto 

de propídeo que facilitou a identificação dos conídios mortos pela ação desta proteína (Figura 

41).  
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Figura 40 – Efeito da quitinase recombinante de V. unguiculata sobre a germinação de conídios de Rhizoctonia 

solani (1,5 mg/mL). O controle negativo utilizado foi o tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2. As 

fotomicrografias foram tiradas com auxílio de microscópio óptico de luz, após 24, 30 e 48 horas de ensaio a 27 

°C. 
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Figura 41 - Ensaio de permeabilidade de membrana de conídios de Rhizoctonia solani, utilizando iodeto de 

propídeo. Os conídios foram incubados com a quitinase recombinante (1,5 mg/mL) (C, D) ou com o controle 

(tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2) por 24 horas. Iodeto de propídio (1 mM) foi utilizado para determinar a 

integridade das membranas dos conídios. 
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O efeito da quitinase recombinante de V. unguiculata (1,5 mg/mL) sobre a 

germinação dos conídios dos fungos C. lindemuthianum e C. musae também foi observado 

nos ensaios qualitativos (Figuras 42, 43 e 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42– Efeito da quitinase recombinante de V. unguiculata (1,5 mg/mL) sobre a germinação de conídios de 

Colletotrichum lindemuthianum (B) e C. musae (D). O controle negativo utilizado foi o tampão acetato de sódio 

50 mM pH 5,2 (A, C). As fotomicrografias foram tiradas após 30 horas de ensaio a 27 °C. 
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Figura 43 - Ensaio de permeabilidade de membrana de conídios de Colletotrichum lindemuthianum, utilizando 

iodeto de propídeo. Os conídios foram incubados com a quitinase recombinante (1,5 mg/mL) (C, D) ou com o 

controle (tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2) por 24 horas. Iodeto de propídio (1 mM) foi utilizado para 

determinar a integridade das membranas dos conídios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 - Ensaio de permeabilidade de membrana de conídios de Colletotrichum musae, utilizando iodeto de 

propídeo. Os conídios foram incubados com a quitinase recombinante (1,5 mg/mL) (C, D) ou com o controle 

(tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2) por 24 horas. Iodeto de propídio (1 mM) foi utilizado para determinar a 

integridade das membranas dos conídios. 
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A ausência de atividade de rVuChiI sobre os conídios de C. gloeosporioides; F. 

oxysporum e F. solani foi constatada pelo rápido desenvolvimento das hifas destes fungos 

(Figura 45). Inclusive, rVuChiI parece ter apresentado leve efeito de indução da germinação 

dos conídios do fungo C. gloeosporioides. Não foi observada diferença alguma no 

desenvolvimento do micélio dos fungos do gênero Fusarium na ausência ou presença de 

rVuChiI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Efeito da quitinase recombinante de V. unguiculata (1,5 mg/mL) sobre a germinação de conídios de 

Colletotrichum gloeosporioides, (B), Fusarium oxysporum (D) e F. solani (F). O controle negativo utilizado foi 

o tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2 (A, C, E). As fotomicrografias foram tiradas, com auxílio de 

microscópio óptico de luz, após 30 horas de ensaio a 27 °C. 
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 Como o efeito antifúngico de rVuChiI está associado ao processo de germinação 

dos conídios dos fungos fitopatogênicos R. solani; C. lindemuthianum e C. musae, sugere-se 

que esta quitinase de classe I recombinante age nos estágios iniciais das infecções causadas 

por estes fungos no feijão-de-corda. Como ocorre um retardo no desenvolvimento do 

patógeno, decorrente do efeito de rVuChiI sobre a germinação dos conídios, o vegetal pode 

acionar outros mecanismos de defesa para evitar a infecção.  

Visto a importância agronômica dos fungos utilizados e sabendo que, atualmente, 

o método mais usado no controle de doenças vegetais causadas por fungos é o uso de agentes 

químicos, causando significativa poluição ambiental, estudos mais aprofundados sobre o 

mecanismo de ação da quitinase de classe I recombinante de V. unguiculata devem ser feitos, 

para que esta proteína possa ser utilizada como ferramenta no controle de doenças causadas 

por fungos em plantas, como alternativa adicional ao uso de fungicidas sintéticos.  

Sugere-se, portanto, o uso de rVuChiI em abordagens biotecnológicas para 

aumentar a resistência de grãos ao fungos R. solani; C. lindemunthianum e C. musae, além do 

uso de rVuChiI em estudos envolvendo o fungo P. herquei, uma vez que este fungo é um 

importante contaminante alimentar, presente também em grãos armazenados (RIBEIRO et al., 

2003). 
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8 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

 A clonagem da sequência codificadora da quitinase de classe I de V. unguiculata 

foi realizada obtendo-se sete clones de E. coli TOP10F‟, contendo o vetor recombinante 

pGEM-T::VuChiI-E e seis clones de E. coli DH10B, contendo o vetor pGEM-T::VuChiI-P. 

As eletroforeses em gel de agarose 1% dos produtos da amplificação realizada utilizando-se 

estes plasmídeos como molde mostraram uma banda de 891 pb referente à sequência da 

quitinase. Após o sequenciamento de DNA, dos sete clones contendo o vetor pGEM-

T::VuChi-E, apenas uma sequência foi obtida (E7), enquanto dos seis clones contendo o vetor 

pGEM-T::VuChiI-P, foi possível obter as sequências de nucleotídeos de três clones (P1, P2 e 

P6). Pela análise das seqüências de aminoácidos deduzidas, foram selecionados os clones E7 e 

P1 para a expressão da quitinase recombinante. Foi observada ainda a existência de um 

potencial sítio de N-glicosilação (
136

N-P-S
138

). 

Na etapa seguinte, 9 clones de E. coli ArtiExpress (DE3), possivelmente 

transformados com o vetor pET32a(+)::VuChiI-E7 foram obtidos. A expressão da quitinase 

recombinante foi induzida por IPTG 0,1 e 0,5 mM. Embora tenha sido observado que as 

amostras de fração celular solúvel apresentaram atividade quitinolítica, quando comparadas às 

amostras solúveis do controle (contendo pET32a(+) íntegro), a quitinase recombinante 

rVuChiI-Trx foi produzida majoritariamente em corpos de inclusão. 

Após a transformação de células de Pichia pastoris com o vetor 

pPICZαA::VuChiI-P1, oito colônias das estirpes GS115, KM71H, SMD1168 e SMD1168H, e 

três colônias das estirpes KM71 e X-33 foram selecionadas em presença de zeocina 500 

μg/mL. A expressão de rVuChiI foi observada em todas as estirpes, sendo secretada para o 

meio de cultura geralmente a partir de 24 horas. A quitinase recombinante foi identificada por 

SDS-PAGE pelo surgimento de duas bandas com massas moleculares aparentes de 

aproximadamente 30 e 33 kDa e foi detectada por ensaio enzimático. 

A estirpe que apresentou maior expressão da quitinase recombinante foi KM71H. 

A proteína foi detectada com o kit InVision His-tag in-gel Stain, que revela especificamente a 

cauda de histidina. O tempo ótimo de expressão de rVuChiI foi observado em 72 horas, uma 

vez que neste tempo ocorreu o primeiro valor máximo de atividade quitinolítica total e 

específica da quitinase expressa. 

A quitinase recombinante estava presente majoritariamente na fração F0/40 do 

meio livre de células coletado após 72 horas de indução. A proteína mostrou-se incapaz de 

ligar-se à matriz de Ni-Sepharose, mas foi purificada tanto por cromatografia de afinidade em 
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matriz de quitina (rendimento de 18,31 mg/L), quanto por interação hidrofóbica em matriz de 

Phenyl Sepharose CL4B (rendimento de 13,20 mg/L). Ambas as purificações necessitaram de 

um passo adicional de purificação, utilizando-se ultrafiltração em membrana com limite de 

exclusão de 50 kDa e, finalmente, concentração em Vivaspin de 5 kDa. 

rVuChiI mostrou-se enzimaticamente ativa contra quitina coloidal e desempenhou 

com maior eficiência o papel de endo-hidrolase. Além disso, não mostrou-se ativa contra 

substratos sintéticos, contendo p-nitrofenol. A quitinase recombinante (rVuChiI) foi 

facilmente solubilizada, após a liofilização, e mostrou-se ativa contra o substrato glicol-

quitina. 

 A massa molecular determinada por cromatografia de exclusão molecular em 

matrizes de Superdex 200 e Superose 12HR para rVuChiI foram de 32 e 33,1 kDa, 

respectivamente. Estes valores sugerem, então, que a pH 5,2, a rVuChiI é uma proteína 

monomérica. 

Foram obtidas sequências de 18 aminoácidos NH2-terminal idênticas para as 

bandas de 30 e 33 kDa de rVuChiI, detectada por SDS-PAGE. As seqüências apresentaram 6 

resíduos de aminoácidos introduzidos pelo vetor pPICZαA, correspondentes ao sítio predito 

de processamento pela protease KEX2, presente na levedura. Não foi detectada a presença de 

N-glicosilação na quitinase recombinante, pelo método de Schiff e nem por reação de 

deglicosilação com a enzima N-glicosidase F de Elizabethkingia meningosepticum. 

Em eletroforese bidimensional, foi obtido um conjunto de 6 “spots” com 

diferentes valores de pI , na faixa de 4,44 a 5,15. Foi feita uma relação deste resultado com os 

vários estados de oxidação possíveis desta proteína uma vez que a quitinase de classe I de 

feijão-de-corda apresenta uma estrutura primária rica em resíduos de cisteína, formando 7 

pontes dissulfeto, sendo 4 delas no domínio de ligação a quitina e as demais, no domínio 

catalítico GH19. Foi sugerido também que rVuChiI não está localizada em vacúolos no 

interior da célula vegetal, sendo possível uma interação mais provável desta proteína com 

fungos crescendo no espaço intercelular. 

Em ensaios de termoestabilidade, a proteína recombinante (rVuChiI) mostrou-se 

totalmente ativa quando tratada com temperaturas de até 50 °C, enquanto tratamentos por um 

tempo mínimo de 30 minutos em temperaturas a partir de 60 °C, foram suficientes para a 

inativação enzimática. 

A quitinase recombinante de feijão-de-corda apresentou-se enzimaticamente ativa 

em toda a faixa de pH testada, exceto nos extremos (pH 2 e 10, respectivamente). O pH ótimo 

detectado para a quitinase recombinante foi 5. Em pH 6, rVuChiI manteve mais de 70% da 
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atividade e, em pH 3, manteve aproximadamente 50%. O agente quelante EDTA estimulou a 

atividade endoquitinolítica de rVuChiI, enquanto o detergente SDS inibiu totalmente as 

atividades endo e exo-quitinolíticas. Em geral, a presença de íons metálicos causou uma 

redução da atividade exoquitinásica de rVuChiI (Os íons Mn
2+

, Fe
2+

 e Cu
2+

 foram capazes de 

reduzir a atividade de rVuChiI em 22; 47 e 39%, respectivamente, em relação ao controle). A 

atividade endoquitinolítica foi aumentada na presença dos íons K
+
, Ba

2+
, Ca

2+
 e Zn

2+
 e 

reduzida na presença dos íons metálicos Na
+
, Mg

2+
, Mn

2+
, Fe

2+
, Cu

2+
, NH4

2+
 e Ni

2+
, sendo a 

maior efeito observado pelo íon Cu
2+

 que reduziu em 67% a atividade de rVuChiI, quando 

comparada ao controle. 

Os estudos de CD mostraram que na estrutura secundária de rVuChiI predominam 

arranjos em α-hélice (37%), possuindo também 26% do seu conteúdo de folhas-β e 38%, de 

estrutura desordenada. Foi verificado que a partir da temperatura de 54,41 °C já ocorre a 

desnaturação de 50% das moléculas da quitinase recombinante produzida em P. pastoris. Os 

resultados de fluorescência obtidos para rVuChiI indicaram que esta proteína recombinante foi 

produzida pela levedura em uma conformação totalmente enovelada. 

 Finalmente, rVuChiI mostrou atividade antifúngica. A dose de 100 μg de rVuChiI 

apresentou efeito somente sobre o crescimento de Penicillium herquei, com um retardo de 

aproximadamente 50%. A quitinase recombinante não apresentou efeito sobre o crescimento 

micelial dos demais fungos testados (Rhizoctonia solani; Colletotrichum musae, 

C.lindemuthianum, C. gloeosporioides, Fusarium solani e F. oxysporum). rVuChiI foi capaz 

de inibir totalmente a germinação dos conídios de P. herquei na dose de 100 μg até o tempo 

de 48 horas e em doses menores (50, 25 e 12,5 μg), a inibição da germinação dos conídios foi 

de aproximadamente 68%. Em uma dose maior, de 150 μg, a quitinase recombinante causou 

inibição de aproximadamente 55% na germinação dos conídios de R. solani  e de 

aproximadamente 19% e 21% em conídios de C. musae e C. lindemuthianum, 

respectivamente. Porém, a quitinase recombinante de V. unguiculata não foi capaz de 

retardar/inibir a germinação de conídios de C. gloeosporioides, Fusarium solani e F. 

oxysporum. 
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9 CONCLUSÕES 

 

A levedura Pichia pastoris mostrou-se um excelente sistema de expressão para a 

produção da quitinase de classe I recombinante de [Vigna unguiculata (L.) Walp.] na sua 

forma solúvel e funcional. A quitinase recombinante de feijão-de-corda (rVuChiI), assim 

obtida foi caracterizada bioquimicamente, apresentando características semelhantes às de 

outras quitinases da família 19 de glicosil-hidrolases. Além disso, foi capaz de retardar o 

crescimento micelial do fungo Penicillium herquei e mostrou-se capaz de inibir a germinação 

de conídios de P. herquei, Rhizoctonia solani, Colletotrichum musae e C. lindemuthianum. 

Dessa forma, rVuChiI pode constituir uma ferramenta biotecnológica para o controle de 

fungos de importância agronômica. 
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