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RESUMO 

 

A frutalina, lectina α-D-galactose ligante, foi expressa e processada num 

sistema heterólogo para expressão de proteínas utilizando a levedura metilotrófica 

Pichia pastoris. Para atingir os objetivos esperados foram desenvolvidas três 

estratégias: identificar o gene que codifica para a frutalina a partir do DNA genômico 

obtido de folhas de A. incisa; sintetizar, por uma empresa especializada, o gene que 

codifica para as cadeias polipeptídicas da frutalina, otimizando-o para a expressão 

em P. pastoris  e isolar o gene que codifica para a frutalina, a partir do mRNA 

presente em sementes maduras e frescas, para obtenção do cDNA utilizando a 

técnica da RT-PCR. Enquanto na  primeira estratégia, foi obtido apenas o gen da 

cadeia beta, nas duas outras estratégias o gen completo foi obtido. No entretanto, a 

estratégia que mostrou melhor expressão da frutalina recombinante em P. pastoris 

foi a da obtenção do gene que codifica para a frutalina, a partir do mRNA. A 

expresão foi tempertura dependente e a frutalina recombinante apresentou uma 

massa molecular aparente de 17 kDa, sugerindo a presença do peptídeo de ligação e 

da cauda de histidina. 
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ABSTRACT 

 

 

Frutalin, the Artocarpus incisa alfa-D-galactose binding seed lectin was 

expressed and processed in a heterologous system for protein expression, using the 

metilotrophic yeast Pichia pastoris. In order to obtain the proposed objetives, three 

strategies were followed: identify the frutalin gene from the genomic DNA, obtained 

from the leaves; obtain, from the GenScript Coorporation, the synthetic frutalin 

polypeptide chains gene, optimized for expression in Pichia system; and isolate 

frutalin gene, from mRNA present in fresh seeds in order to obtain the cDNA, using 

the RT-PCR technique. The obtained genes were inserted in the Pichia genome, in 

order to evaluate the lectin expression. While in the first strategy only the beta chain 

gene was obtained, in the other two the complete frutalin gene was obtained. The 

best results were obtained from the third strategy. The expression process was 

temperature dependent, with the optimum at 18 οC and the recombinant frutalin 

showed  an apparent molecular mass of 17 kDa, which suggest the presence of both 

the linker peptide and the histidine tag. 
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1– INTRODUÇÃO 

 

As lectinas representam o mais diverso e heterogênio grupo de proteínas 

de origem não imune e que têm a habilidade de reconhecer especificamente 

determinados carboidratos. São encontradas em todos os reinos da natureza, desde 

vírus a bactérias, de animais a vegetais aqui incluindo culturas importantes para o 

consumo humano como a batata, o feijão, a soja e o trigo (VAN DAMME et al., 

1998). Lis e Sharon (1998) definiram lectinas como proteínas que se ligam 

especificamente e reversivelmente a mono ou oligossacarídeos, mas são destituídas 

de atividade catalítica e, em contraste com anticorpos, não são produtos de uma 

resposta imune. Uma definição mais recente para lectinas foi descrita por Smart 

(2004) que definiu as lectinas como proteínas ou glicoproteínas capazes de 

reconhecer especificamente e ligar-se, de maneira reversível, a resíduos de 

carboidratos de glicocojugados complexos sem alterar suas estruturas covalentes. 

A habilidade das aglutininas de plantas em distinguir eritrócitos de 

diferentes tipos sanguíneos fez com que, em 1954, Boyd e Shapleigh 

propusessem o termo lectina para esse tipo de proteína. Esse termo foi 

generalizado, em 1972, quando Sharon e Lis (2004) chamaram de lectina todas as 

aglutininas açúcar-específicas de origem não imune, independentemente da 

especificidade pelo tipo sangüíneo e de sua origem. 

As lectinas têm aplicações em estudos histoquímicos e citoquímicos para a 

detecção de glicoconjugados em tecidos, o que as tornam uma importante 

ferramenta biotecnológica na identificação de receptores de membrana e detecção 

de estruturas características de neoplasias (LIS; SHARON, 1998). 

A possibilidade de se produzir lectinas vegetais utilizando sistemas 

heterólogos é mais uma forma de utilizar essas proteínas como ferramentas 

biotecnológicas e também compreender seus processos de tradução e mecanismos 

pós-traducionais (STREICHER; SHARON, 2003). 
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1.1 – Aplicações das Lectinas 

 

A descoberta de que a lectina de Phaseolus vulgaris L. (PHA) possui 

atividade mitogênica (NOWELL, 1960) teve um impacto muito grande na imunologia. 

Isso fez com que pesquisas fossem realizadas nesse sentido, sendo então possível 

utilizar as lectinas como ferramentas para o estudo da interação entre células e a 

análise de eventos bioquímicos que ocorrem durante a estimulação de linfócitos in 

vitro (BRANDO-LIMA et al., 2006). Outra descoberta importante foi realizada por Aub 

e colaboradores (1963, 1965) quando descobriram que a aglutinina do germe de 

trigo (WGA) tinha a habilidade de aglutinar preferencialmente células tumorais. Tais 

investigações forneceram evidências de que as mudanças nos açúcares da superfície 

celular estão associadas ao desenvolvimento de câncer e, conseqüentemente, uma 

alta probabilidade dessas células serem reconhecidas por lectinas. 

No estudo de células em processo de diferenciação as lectinas são, cada 

vez mais, utilizadas como ferramentas para investigar o processo de hiperglicosilação 

das células em metástase. Em câncer de mama não existe um modelo metastático 

animal de relevância clínica, nesse sentido, Schumacher e Adam (1997) estudaram o 

processo metastático em ratas imunodeficientes e a lectina de Helix pomatia (HPA)  

mostrou que pode ser usada como um marcador metastático. Recentemente, De 

Mejía e Prisecaru (2005) afirmaram que as lectinas de origem vegetal podem ser 

empregadas como agentes terapêuticos no estudo do tratamento do câncer. 

O uso das lectinas como ferramentas para o diagnóstico e terapêutica do 

câncer pode ser assim resumido, segundo Mody e colaboradores (1995): 

i) Lectinas como sonda diagnóstica ligante de carboidratos nas superfícies 

celulares;  

ii) Lectinas como marcadores específico de tumores com a produção de 

neoglicoproteínas, neoglicoenzimas, pseudopolissacarídeos, anticorpos anti-lectina 

que podem ser associados a radioisótopos, biotina, enzimas, fluorocromos, drogas 

tumoricidas, citotoxinas e oligonucleotídeos; 
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iii) Lectinas como citotoxinas antitumorais, quer por ação direta, quer por 

ativação de linfócitos; 

iv) Lectinas como imunotoxinas (lectinas citotóxicas de planta acopladas a 

anticorpos monoclonais); 

v) Lectinas como indutoras de resposta biológica, como ativação de 

linfócitos e indução de liberação de linfocinas. 

 

1.2 – Lectina α-D-Galactose Ligante de Artocarpus incisa (frutalina). 

 

A fruta-pão (Artocarpus incisa L.), árvore que chega a atingir até 15 m, 

pertence à família Moraceae. Possui folhas grandes, coriáceas, penatipartidas, flores 

apétalas, pequeninas, as masculinas em espiga e as femininas em receptáculos onde 

se formam os frutos compostos. Nativa da Ásia, é cultivada em várias regiões 

tropicais. No Brasil pode ser cultivada desde o Estado de São Paulo até o Estado do 

Pará (BRAGA, 1976). 

A frutalina, lectina isolada de sementes maduras de A. incisa L., por 

cromatografia de afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera pavonina 

(Ramos et al., 1998), é uma glicoproteína α-D-galactose ligante que possui 2,1% de 

carboidrato em sua estrutura. Por eletroforese em gel de poliacrilamida, sob 

condições desnaturantes (SDS-PAGE), apresenta duas bandas distintas, com massas 

moleculares aparentes de 12 e 15 kDa respectivamente. Essa diferença é, 

provavelmente, devido a diferentes padrões de glicosilação nas isoformas presentes 

nas sementes. 

Na classificação de Peumans e Van Damme (1995a) a frutalina é definida 

como uma hololectina, pois se trata de uma lectina que tem dois sítios de ligação a 

carboidratos. Pelo fato desta lectina também interagir, embora fracamente, com α-D-

manose, Monteiro-Moreira (2002) sugeriu uma nova classe (englobando frutalina e 

jacalina) de lectinas, que possuem dois sítios idênticos capazes de se ligarem a 

carboidratos diferentes, as multilectinas. 
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A composição de aminoácidos da frutalina é caracterizada por um alto 

conteúdo de glicina e aminoácidos ácidos, hidroxilados e hidrofóbicos. Por outro lado 

o teor de aminoácidos básicos e sulfurados é baixo. Resíduos de cisteína não foram 

detectados. A frutalina se apresenta com duas sub-unidades, cadeia alfa com 133 

resíduos de aminoácidos e a cadeia beta com 20. Alinhando as seqüências de 

aminoácidos da frutalina com outras lectinas isoladas de outras Moráceas foi 

observado que a frutalina apresenta em torno de 40% de identidade com a KM+ 

(lectina α-D-manose-ligante de A. integrifolia), 76% com a lectina α-D-galactose 

ligante de Maclura pomifera e 98% com a jacalina, lectina α-D-galactose-ligante de 

A. integ ifolia (MONTEIRO-MOREIRA, 2002). r

Como a estrutura primária da frutalina é muito semelhante à da jacalina, 

foi sugerido que a estrutura tridimensional da frutalina seria homóloga àquela 

apresentada pela jacalina, hipótese comprovada recentemente por Neponuceno 

(2008) ao deduzir a estrutura tridimensional da frutalina recombinante expressa a 

partir de células de Escherichia coli. A autora concluiu que a frutalina é uma proteína 

tetramérica, consistindo de 4 monômeros ligados por uma ligação covalente com 

uma predominante conformação em β-sheet. A lectina apresenta 4 sítios de ligação 

para a galactose e um massa molecular de aproximadamente 48kDa.  

A frutalina faz parte do grupo das lectinas jacalina relacionadas, termo 

definido por Van Damme et al., (1998) referindo-se à todas as lectinas que são 

estruturalmente e evolucionariamente relacionadas à jacalina. Os membros deste 

grupo apresentam diferenças em suas estruturas moleculares, localização celular e 

especificidades por carboidratos. São divididos em dois subgrupos: as lectinas 

manose-ligantes (mJRL) e as galactose-ligantes (gJRL). As manose-ligantes (mJRL) 

estão amplamente distribuídas no reino vegetal enquanto o subgrupo das galactose-

ligantes foi encontrado somente em espécies da família Moraceae (NAKAMURA-

TSURUTA et al., 2008). 

As lectinas das espécies da família Moraceae, são compostas por quatro 

protômeros idênticos consistindo de uma cadeia alfa (maior) e uma cadeia beta 

(menor) com relação à quantidade de aminoácidos. Ambas as cadeias são derivadas 

de um único precursor e são unidas por interações fracas. Até o momento, não há 
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relatos da presença de pontes dissulfeto nessas lectinas. Cada protômero contém um 

único sitio ligante de carboidrato, como exemplo, temos a lectina galactose ligante 

de Artocarpus integrifolia (jacalina) que apresenta quatro cadeias alfas e quatro 

betas com 133 e 20 resíduos de aminoácidos, respectivamente (YOUNG et al., 1991). 

Também fazem parte desse grupo lectinas isoladas de A. altilis, A. champedem, A. 

integer, A. lakocha e A. tonkinensis (BLASCO et al., 1996). 

Quanto as suas propriedades biológicas, trabalhos recentes mostraram 

que a frutalina é altamente eficaz no reconhecimento de neoplasias de mama 

(FERREIRA, 2001) e tireóide  (MILHOME, 2003) se ligando seletivamente a resíduos 

de α-D-galactose. Também é um potente ativador mitogênico de linfócitos humanos 

e é capaz de se ligar a IgA (BRANDO-LIMA et al., 2006). 

A frutalina foi incluída na triagem para purificação do hormônio 

eritropoietina humana recombinante (rhEPO) (AMADEO et al., 2003) e já foi usada 

como modelo em estudos de processos de desenovelamento e renovelamento de 

proteínas oligoméricas. Possui uma atividade hemaglutinante maior que a jacalina e 

a presença do açúcar contribui na estabilização da estrutura quaternária da frutalina 

quando esta é submetida a diferentes valores de pH (CAMPANA et al., 2002). 

 

1.3 – Expressão Heteróloga de Lectinas 

 

A biossíntese e o processamento das lectinas ainda não estão totalmente 

esclarecidos e a criação de sistemas heterólogos para a produção dessas proteínas 

surge como uma metodologia eficiente para elucidar esses processos (STREICHER; 

SHARON, 2003). Através desse sistema de expressão é possível a obtenção de 

grande quantidade de uma única isoforma da lectina estudada, já que a presença de 

isoformas é uma constante no estudo dessas proteínas (KENNEDY et al., 1995). 

Outra vantagem desse processo é a produção de proteínas com uma única seqüência 

de aminoácidos permitindo assim, estudar a relação entre a estrutura primária e a 

função de uma proteína (LUO et al., 2005). Dentre os fatores que influenciam o nível 

de expressão convém destacar: a estabilidade e a eficiência do mRNA, o correto 

6 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

enovelamento da proteína, a degradação da proteína recombinante por proteases e a 

toxicidade da proteína (SCHUMANN et al., 2004). 

Durante muitos anos, a bactéria Gram-negativa, E. coli foi o 

microorganismo predominante para as técnicas de Biologia Molecular devido ao 

grande conhecimento acumulado sobre suas características genética e fisiológica, 

facilidade de controle, curto período de tempo de uma geração para outra, etc 

(SCHMIDT, 2004). Por se tratar de uma célula procariótica, E. coli, apresenta 

algumas limitações para expressão de lectinas vegetais já que ela é incapaz de 

realizar modificações co e pós-traducionais tais como: glicosilação, remoção de 

seqüências sinais e processamento proteolítico em sítios específicos na estrutura da 

proteína recombinante, consequentemente, essa bactéria é incapaz de expressar 

corretamente proteínas glicosiladas oriundas de organismos eucariontos 

(RAEMAEKERS et al., 1999). Também foram encontrados casos em que as lectinas 

expressas apresentaram-se na forma insolúvel (ADAR et al., 1997; LONGSTAFF et 

al., 1998; NEPONUCENO, 2008) sendo necessário métodos apropriados para 

solubilização e renaturação dessas proteínas recombinantes (MIDDELBERG, 2002). 

Algumas lectinas jacalina relacionadas já foram expressas em E. coli. A 

grande maioria manose ligante, como é o caso da lectina de Castanea crenata, que 

apresentou o espectro de dicroísmo circular e a capacidade de ligação à  

carboidratos semelhantes a da lectina nativa. Essa lectina foi produzida em uma 

escala de 4,2 mg.L-1 de cultura (NAKAMURA et al., 2002). A lectina α-D-galactose 

ligante de Artocarpus integrifolia (jacalina) já foi expressa em E. coli e a mesma não 

sofreu processamento proteolítico, sendo o primeiro relato da contribuição do 

peptídeo de ligação (T-S-S-N) no sítio ligante da jacalina. A proteína recombinante 

de 19 kDa foi expressa com massa molecular superior a da lectina nativa (15 kDa) 

(SAHASRABUDDHE et al., 2004). Em 2005, Silva et al., clonaram e expressaram em 

E. coli, a lectina manose ligante de Artocarpus integrifolia (KM+) tanto na sua forma 

nativa (rKM+) como em fusão com a proteína GST (rGST-KM+). Outra lectina 

jacalina-relacionada expressa em E. coli foi a lectina de Cycas revoluta (CRLL) que se 

acumulou nos corpos de inclusão, logo teve que passar por um tratamento de 

solubilização e renaturação para ser purificada, apresentando assim, um rendimento 
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de 15 mg da rCRLL para 800 mL de meio de cultura. A CRLL recombinante 

apresentou uma atividade específica similar a da proteína nativa (HARAGUCHI et al.,

2006). 

 

 

1.4 – Produção de Proteínas Heterólogas em Leveduras. 

 

As leveduras são fungos unicelulares pertencentes aos filos: Zygomycota, 

Ascomycota e Basidiomycota. Podem se reproduzir por brotamento, por fissão ou por 

meios sexuais. Como principal representante tem a levedura Saccharomyces 

cerevisiae que, atualmente, é o eucarioto mais completamente estudado e, desde 

abril de 1996, a seqüência total do seu genoma é de domínio público (SPENCER e 

SPENCER, 1997). As vantagens de se usar leveduras em trabalhos de Biologia 

Molecular incluem divisão celular rápida (um ciclo de vida completo dura de 2 a 8 

horas), facilidade de crescimento em laboratório, genoma relativamente pequeno 

além de possuir a maioria das características de um eucarionto (PURVES et al, 2006). 

A levedura Pichia pastoris pertence ao filo Ascomycota, subfilo 

Saccharomycotina, classe Saccharomycetes, ordem Saccharomycetales, família 

Saccharomycetaceae e gênero Pichia. Trata-se de um microorganismo metilotrófico, 

ou seja, é capaz de metabolizar metanol como fonte de carbono (HAGGINS; CREGG, 

1998). 

Pichia pastoris tem se apresentado como um ótimo sistema heterólogo 

para expressão de diversas proteínas eucarióticas tanto pelo excelente rendimento 

como pelo fato de apresentar proteínas biologicamente ativas (ROMANOS et al, 

1992) e também por já ter sido utilizada para expressar proteínas de interesse 

terapêutico (O´LEARY et al., 2004). Quase uma centena, de proteínas de plantas, já 

foi expressa por esse sistema heterólogo. O aumento do emprego deste sistema de 

expressão pode ser atribuído a vários fatores importantes como: a facilidade de 

manipulação genética; a sua similaridade com Saccharomyces cerevisiae; a 

habilidade dessa levedura em produzir proteínas heterólogas em níveis altos, tanto 

intra como extracelular; a capacidade da realização de modificações pós-traducionais 
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como glicosilação, formação de pontes dissulfeto e processamento proteolítico 

(CEREGHINO et al., 2002). Além disso, trabalhos recentes mostram rendimentos na 

ordem de 1 a 2 mg.L-1 de lectina solúvel secretada por P. pastoris (BAUMGARTNER 

et al., 2002; BAUMGARTNER et al., 2003). 

A levedura metilotrófica P. pastoris destaca-se como uma ferramenta 

corrente na Biologia Molecular, não só para a expressão de proteínas heterólogas, 

mas também como modelo eucariótico em Biologia Celular. É capaz de crescer em 

meio de cultura contendo metanol como única fonte de carbono. O fato de crescer 

em alta densidade celular em meio de cultura simples e barato, levou à sua 

transformação em um eficiente sistema de produção de proteínas recombinantes. 

São facilmente cultivadas a densidades celulares de aproximadamente 100 g.L-1 de 

peso seco, ou até maiores (LEMES, 2004). 

Alguns fatores contribuíram para o sucesso da expressão de proteínas 

heterólogas num sistema como P. pastoris, dentre os quais convém destacar: 

i) uso dos promotores derivados do gene da enzima álcool oxidase 

(AOX1), que permite um controle estável na expressão de genes heterólogos; 

ii) manipulação de forma semelhante à Saccharomyces cerevisiae, um 

sistema heterólogo bem estudado e conhecido; 

iii) metabolismo, essencialmente respiratório, o que permite obter culturas 

de alta densidade celular; 

iv) inexistência de restrições para a utilização desta levedura na pesquisa 

acadêmica, estando já descritas mais de 200 proteínas heterólogas produzidas neste 

microorganismo (CEREGHINO et al., 2000, DALY; HEARN, 2005). 

Em 1992, Nagahora e colaboradores, conseguiram expressar a lectina do 

germe de trigo na levedura Saccharomyces cerevisiae processada de forma correta, 

secretada e capaz de reconhecer seu açúcar, porém com um baixíssimo rendimento. 

Outras lectinas já foram expressas em S. cerevisiae (TAGUE; CHRISPEELS, 1987; 

VON SCHAEWEN; CHRISPEELS, 1993; CHAO; ETZLER, 1994), mas nenhum desses 

trabalhos apresentaram resultados satisfatórios. Quando se compara o sistema de 
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expressão heteróloga que usa S. cerevisiae como célula hospedeira com o sistema 

que usa P. pastoris, observa que, nesse último, há uma maior produção de 

biomassa, os promotores são fortemente controlados e a secreção de proteínas 

ocorre de forma eficiente (DALY; HEARN, 2005). 

A expressão heteróloga da frutalina em Pichia pastoris, associada à sua 

produção em biorreatores, além de apresentar apenas uma única isoforma, é uma 

solução que permitirá responder aos previsíveis aumentos do seu consumo, fato já 

observado para outras lectinas (BAUMGARTNER et al., 2002). Em 2007, Lannoo e 

colaboradores, expressaram a lectina de Nicotiana tabacum em P. pastoris com um 

rendimento de 6 mg de lectina recombinante por litro de meio de cultura em 72 h de 

indução. Recentemente, Nepomuceno (2008) expressou a frutalina em E. coli na 

forma de corpos de inclusão. Além disso, com base nas seqüências nucleotídicas 

obtidas, a autora foi capaz de prever a estrutura tridimensional dessa proteína 

através da modelagem por homologia, provando que não há diferença entre os 

aminoácidos formadores do sítio de ligação a carboidrato nas diferentes isoformas 

obtidas. 

Como organismo eucariótico, a levedura P. pastoris apresenta diversas 

vantagens comparativamente à E. coli, na expressão de proteínas de células 

eucarióticas tais como: fácil aumento de escala; integração estável em múltiplas 

cópias, glicosilação com alguma similaridade à de mamíferos; não fermentadora; 

indução controlada em altas densidades e altos níveis de expressão. Como 

desvantagem pode ocorrer a secreção ineficiente de proteínas complexas e são 

poucos os vetores disponíveis no mercado. Essa levedura é de grande aceitação 

como organismo hospedeiro para a produção de proteínas heterólogas de interesse 

farmacológico, entretanto, no caso de proteínas glicosiladas, a estrutura da molécula 

recombinante pode não ser satisfatória (LEMES, 2004). 

Além das lectinas, outros tipos de proteínas também já foram expressas 

utilizando sistemas heterólogos. Para citar alguns, temos: expressão da proteína E do 

vírus do dengue (BARTUTIS et al., 2005), proteínas bacterianas (LIU et al., 2005), 

alérgenos de pólen (BARRAL et al., 2005), neuropeptídeos de crustáceos (LEE et al., 

2007), lipases (MURASUGI et al., 2001; GONZÁLES, 2001; ALI et al., 2007), catalase 
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(SHI et al., 2007), insulina (PAÍS et al., 2003), interferon (XIE et al., 2007), proteínas 

que atuam na apoptose de células tumorais em humanos (WANG et al., 2004; 

MURAKI, 2006) e vacinas (BRADY et al., 2001; CANALES et al., 1997). 

 

1.4.1 – Estirpes de Pichia pastoris 

 

Várias estirpes de P. pastoris apresentando uma vasta gama de genótipos 

estão disponíveis no mercado. A escolha da estirpe é essencial para o sucesso da 

expressão e secreção da proteína que se pretende produzir. O Quadro 01 mostra os 

genótipos e os fenótipos das estirpes de P. pastoris disponíveis. 

 

QUADRO 01 – Genótipos e fenótipos das estirpes de Pichia pastoris disponíveis no 

mercado 

Estirpes Genótipos Fenótipos 

X-33 selvagem 

GS115 His4 Mut+, His-

KM71 His4, aox1:ARG4; arg4 Muts, His-

SMD1163 His4, prb1, pep4 Mut+, His-, pep4-, prb1-

SMD1165 His4, prb1 Mut+, His-, prb1-

SMD1168 His4, pep4 Mut+, His-, pep4-

MC100-3 arg4 his4 aox1∆::SARG4, aox2∆::Phis4 Mut-, His-

FONTE: Adaptado de Daly e Hearn (2005). 

 

As estirpes de P. pastoris KM71, GS115 e SMD1168 possuem o gene da 

histidina desidrogenase (his4) mutado, ou seja, elas permitem que seus 

transformantes sejam selecionados pela habilidade de crescerem em meio de cultura 

ausente de histidina e possuem uma cópia funcional do gene da álcool oxidase I 

(AOX1) que é o responsável por aproximadamente 85% da utilização do metanol por 

essa enzima. A estirpe KM71 não possui esse gene funcional, mas possui o gene 

nativo alternativo chamado AOX2, responsável por esse mesmo processo, porém 
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com um baixo nível de expressão (promotor fraco), assim, consumindo metanol 

fracamente – Muts. Já a estirpe GS115 possui o gene da álcool oxidase I (AOX1) 

ativo, portanto, a síntese da enzima álcool oxidase I não é afetada o que torna essa 

estirpe mais ativa na presença de metanol (Mut+). As estirpes do tipo SMD 

(SMD1163, SMD1165 e SMD1168) são deficientes em proteases, ajudando assim na 

redução da degradação causada por esse tipo de proteína, fenômeno muito comum 

neste tipo de sistema de expressão heteróloga (DALY; HEARN, 2005). 

 

1.4.2 – Modificações Pós-traducionais 

 

O sistema de expressão P. pastoris é uma das formas mais rápidas, 

baratas e fáceis de expressar proteínas, quando comparado com os sistemas de 

expressão em cultura de células de insetos e mamíferos. Por se tratar de um 

microrganismo eucariótico, P. pastoris, é capaz de promover modificações pós-

traducionais, semelhantes às que ocorrem nos organismos superiores como: 

processamento proteolítico, enovelamento, formação de ligações dissulfeto, 

fosforilação e glicosilação (ROMANOS et al., 1992). 

As modificações pós-traducionais apresentam vantagens e desvantagens, 

dependendo do fim a que se destina a proteína (MATTANOVICH et al., 2004). Por 

um lado, é possível produzir proteínas funcionais, o que nem sempre acontece nos 

sistemas bacterianos, no qual as proteínas são produzidas em corpos de inclusão na 

forma inativa, sendo necessário um tratamento posterior para ativá-las 

(MIDDELBERG, 2002). Contudo, as modificações que esta levedura introduz, 

principalmente na glicosilação, podem traduzir-se num problema, isso porque os 

padrões de glicosilação não são iguais aos encontrados nos organismos superiores 

(CEREGHINO et al., 2000). 

O processo de glicosilação é o tipo de modificação pós-traducional mais 

comum apresentado pelas proteínas que são secretadas. Aproximadamente 0,5 a 

1,0% das proteínas transcritas dos genomas eucarióticos são glicosiladas (DALY; 

HEARN, 2005). 
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Pichia pastoris também é capaz de produzir O-glicosilação e N-glicosilação 

nas proteínas que secreta. A O-glicosilação é composta por resíduos de manose, e 

ainda não foi determinado o número de resíduos por cadeia, a freqüência e a 

especificidade deste tipo de glicosilação (O´LEARY et al., 2004). Contudo, foram 

descritos casos em que a proteína secretada é glicosilada, mesmo não o sendo 

quando produzida no hospedeiro nativo. Já o processo de N-glicosilação não é igual 

ao que ocorre nos eucariotes superiores (mamíferos, por exemplo). Embora a 

seqüência sinal para a N-glicosilação seja a mesma, Ans-X-Ser/Thr, o mecanismo é 

diferente, bem como o resultado final. Algumas proteínas secretadas pela P. pastoris 

apresentam um padrão de glicosilação com unidades estruturalmente semelhantes 

ao núcleo Man8-11GlcNAc2, como é o caso da invertase da S. cerevisiae (CEREGHINO 

et al., 2000). 

 

1.4.3. – Vetores de Expressão em Pichia pastoris 

 

Estão disponíveis no mercado vários sistemas que permitem a expressão 

de proteínas heterólogas em P. pastoris. Os vetores de expressão possuem 

características comuns: um promotor forte que pode ser induzido, ou constitutivo; 

um sítio para clonar com locais de restrição únicos onde se pode inserir um cassete 

ou um inserto com a seqüência de DNA pretendida; seqüências de terminação que 

permitem um eficiente processamento do RNA mensageiro, bem como a sua 

poliadenilação; marca de resistência a antibiótico, para a seleção dos clones positivos 

quer em bactéria quer em levedura; seqüências que permitem a replicação e a 

manutenção do plasmídeo em bactérias (E. coli), como o caso da origem de 

replicação ColE1 e do gene que confere resistência à ampicilina. Ao contrário dos 

sistemas bacterianos, os vetores de P. pastoris não são mantidos epissomicamente, 

mas são construídos para serem integrados ao cromossomo dessa levedura. 

(CEREGHINO et al., 2000; ROMANOS et al., 1992). 

Os vetores planejados para expressão heteróloga de proteínas em P. 

pastoris têm algumas características em comum (QUADRO 02). O cassete do gene 
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de interesse é inserido numa seqüência de DNA que contém o promotor AOX1 de P. 

pastoris, seguido de um ou mais sítios de restrição. Alguns desses vetores são 

capazes de secretar para o meio extracelular a proteína de interesse devido 

apresentarem a seqüência pré-pro do fator α de S. cerevisiae, outros podem 

apresentar a seqüência do peptídeo sinal do gene da ácido fosfatase, derivada da 

própria P. pastoris (CEREGHINO et al., 2000) 

Alguns dos vetores apresentam o gene HIS4 de P. pastoris para a seleção 

de clones em que a estirpe hospedeira é mutada nesse gene (CRANE; GOULD, 

1994). O gene HIS4 é consideravelmente grande (3 kb) e seu uso está limitado a 

estirpes de P. pastoris autotróficas para o aminoácido histidina. Existem outros 

vetores que incorporam, além do gene HIS4, um segundo marcador que oferece 

resistência à ampicilina e/ou a canamicina (E. coli) ou oferece resistência ao 

composto G418 (geneticina). Porém com a inserção desses genes ao vetor, esses 

vetores terão uma grande massa molecular, o que dificulta sua manipulação durante 

as etapas de clonagem e transformação (HIGGINS et al., 1998). 

Esses plasmídeos são, na sua grande maioria, integrativos, ou seja, 

recombinam-se em sítios homólogos do genoma da célula hospedeira, assegurando 

assim uma maior estabilidade e melhores níveis de expressão (HIGGINS, CREGG; 

1998). 

Uma série dos vetores planejados para P. pastoris possui um gene 

marcador para seleção, de um tamanho relativamente pequeno, é o gene Sh Ble (de 

Streptoalloteichus hindustanus). Esse gene possui 375 bp e codifica uma proteína de 

13,66 kDa que confere resistência a uma bleomicina conhecida como Zeocina® 

(Figura 01). A Zeocina® é capaz de matar as células por introduzir uma quebra na 

fita dupla do DNA no cromossomo da célula hospedeira (BERDY, 1980). Como 

conseqüência do pequeno tamanho da marca de seleção, tem-se vetores com 

dimensões substancialmente reduzidas além de permitir a seleção direta dos clones 

transformados. 
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QUADRO 02 – Principais vetores para expressão em Pichia pastoris 

VETOR PROMOTOR MARCA DE 
SELEÇÃO 

FORMA DE 
EXPRESSÃO CARACTERÍSTICAS 

pAO815    PAOX1 HIS4 Intracelular Apresenta múltiplas cópias

pHIL-D2   

 

 

   

 

   

 

PAOX1 HIS4 Intracelular Substituição do gene AOX1 

pPIC3K PAOX1 HIS4 e kan r Intracelular MCS: seleção de múltiplas cópias por resistência a G418. 

pPICZ PAOX1 ble r Intracelular MCS: seleção de múltiplas cópias por resistência a Zeocina®. 
Presença da cauda de histidina e do epítoto myc. 

pHWO10 PGAP HIS4 Intracelular Promotor constitutivo PGAP. 

pGAPZ PGAP ble r Intracelular 
Promotor constitutivo, PGAP. MCS: seleção de múltiplas cópias por 

resistência a Zeocina®. Presença da cauda de histidina e do 
epítoto myc. 

pHIL-S1 PAOX1 HIS4 Extracelular Sinal de secreção PHO1 

pPIC9K PAOX1 HIS4 e kan r Extracelular Sinal de secreção fator α de S. cerevisiae. 

pPICZα PAOX1 HIS4 e kan r Extracelular 
Sinal de secreção fator α de S. cerevisiae. MCS: seleção de 

múltiplas cópias por resistência a Zeocina®. Presença da cauda de 
histidina e do epítoto myc. 

pGAPZα PGAP ble r Extracelular 
Promotor constitutivo PGAP. Sinal de secreção fator α de S. 

cerevisiae. MCS: seleção de múltiplas cópias por resistência a 
Zeocina®. Presença da cauda de histidina e do epítoto myc. 

 
FONTE: Adaptado de Higgins, Cregg (1998). 

Legenda: MCS ⇒ Sítio múltiplo para clonagem; HIS4 ⇒ gene da histidinol desidrogenase. ble r ⇒ resistência a Zeocina®. 

kan r ⇒ resistência a G418 (geneticina). 
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FIGURA 01 - Fórmula estrutural do antibiótico Zeocina®. Um glicopolipeptídeo básico, 

complexado ao íon cobre, solúvel em água e isolado de Streptomyces

verticillus. Sua fórmula molecular é C

 

55H83N19O21S2Cu e possui massa 

molecular de 1.535 g.mol-1. 

FONTE: Berdy (1980). 

 

A secreção de proteínas heterólogas em levedura é geralmente desejável 

quer do ponto de vista celular (uma vez que evita uma potencial toxicidade da 

proteína acumulada intracelularmente), quer do ponto de vista tecnológico, uma vez 

que simplifica significativamente os procedimentos de purificação do produto. A 

seqüência sinal mais utilizada é a pre-pro-leader do fator α da S. cerevisiae, contudo 

é possível usar a seqüência do gene que codifica a fosfatase ácida de P. pastoris. A 

seqüência pre-pro-leader do fator α é constituída por 19 resíduos de aminoácidos e a 

seqüência pro-leader por 66 resíduos. Nesta última seqüência existem três locais de 

consenso para N-glicosilação e um local de corte para a endoprotease Kex2 da S. 

cerevisiae. Ao contrário do que acontece na S. cerevisiae, em P. pastoris a proteína 

secretada encontra-se completamente processada e não hiperglicosilada (HIGGINS 

et al., 1998). Em 2000, Kjeldsen et al. descreveram diferentes seqüências sinal que 

melhoraram o processo de secreção da insulina humana em P. pastoris. 
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Os sistemas de expressão heteróloga em P. pastoris também permitem 

produzir proteínas com cauda de poli-histidinas e com o epítopo myc, para 

purificação por cromatografia de afinidade em coluna imobilizada com níquel e 

detecção por western blot, respectivamente (DALY; HEARN, 2005). 

Tipicamente a expressão de genes não pertencentes a P. pastoris é 

controlada firmemente pelo gene da álcool oxidase (AOX1), que é induzido pelo 

metanol mas reprimido quando as células passam a ter glucose ou glicerol como 

fonte de carbono. Inicialmente as células são crescidas em altas concentrações de 

glicerol e a produção da proteína heteróloga só começa quando a fonte de carbono é 

substituída por metanol (KIM et al., 2005). A via metabólica do metanol começa com 

sua oxidação a formaldeído, com produção de peróxido de hidrogênio pela enzima 

álcool oxidase. Para evitar a toxicidade deste metabólito, esta primeira reação ocorre 

no peroxissomo. A enzima álcool oxidase tem baixa afinidade pelo O2, sendo por isso 

sintetizada em grande quantidade pelas células. Contudo, quando as células crescem 

em meios com glucose ou glicerol os níveis de mRNA destes genes não são 

detectados (CEREGHINO; CREGG, 2000). Embora existam dois genes que codificam 

a enzima álcool oxidase, AOX1 e AOX2, o gene mais transcrito, quando as células 

têm como única fonte de carbono o metanol, é o AOX1, conseqüentemente, é o 

promotor deste que é usado para expressão de genes heterólogos (MATTANOVICH 

et al., 2004). 

Embora o promotor AOX1 seja forte, verifica-se que a produção da 

proteína pode aumentar significativamente quando se faz a expressão em reator em 

pequena escala, por ser possível controlar as condições da fermentação. Em 

condições controladas de pH, temperatura e concentração de O2 é possível obter 

altas densidades celulares, e deste modo aumentar a quantidade de proteína 

secretada. É também possível controlar os níveis de transcrição quando o promotor é 

o AOX1, porque a expressão do gene pode aumentar de três a cinco vezes se as 

células crescerem com limitação de metanol (CUNHA et al., 2004). 
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1.5 – Produção de Lectinas Recombinante em Pichia pastoris. 

 

Apesar dos estudos sobre a produção de lectinas recombinantes em P. 

pastoris serem recentes, várias lectinas já foram expressas por esse sistema. Desde 

lectinas de fungos (AMANO et al, 2003), de vegetais (RAEMAEKERS et al., 1999) e 

até lectina de veneno de cobra (HU et al., 2005) 

Como exemplos de lectinas vegetais já expressas em P. pastoris, podemos 

citar a GNA, de Galantus nivalis e a PHA, de Phaseolus vulgaris (RAEMAEKERS et al, 

1999; BAUMGARTNER et al, 2003). Carvalho (2004) clonou e expressou, em P. 

pastoris, quatro diferentes construções da lectina de Canavalia brasiliensis (ConBr): 

dois tipos de precursores pro-ConBr, a pré-ConBr e o fragmento gama, porém a 

levedura não foi capaz de expressar corretamente a pro-ConBr. Rocha (2005) 

expressou a pro-ConBr em P. pastoris e avaliou sua capacidade de processamento e 

também estabeleceu uma metodologia para a lise celular de P. pastoris. Os 

resultados sugerem que a pro-ConBr expressa parece não ter sofrido processamento 

pós-traducional já que a proteína recombinante interage, após a lise celular, com os 

resíduos celulares via sítio de ligação a carboidratos, formando complexos de alto 

peso molecular que precipitam após centrifugação. Bezerra et al., (2006) 

expressaram a pré-pro-ConBr em P. pastoris. 

Lannoo e colaboradores (2007), por sua vez, expressaram a lectina de 

Nicotiana tabacum em P. pastoris com um rendimento de 6 mg de proteína 

recombinante por litro de meio de cultura após 72 h de cultivo. 
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2 – HIPÓTESE E ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL 

 

Uma vez que a proteína que se pretende expressar destina-se a aplicações 

biomédicas, a utilização de um sistema heterólogo utilizando levedura, pode 

apresentar vantagens nos processos de purificação e otimização da produção, em 

larga escala, quando comparados com os sistemas bacterianos. 

Como a levedura metilotrófica Pichia pastoris é amplamente utilizada 

como sistema heterólogo para expressão de diversas proteínas de plantas foi 

investigada, nesse trabalho, a possível utilização dessa levedura para a expressão e 

processamento corretos da lectina α-D-galactose ligante de Artocarpus incisa, 

frutalina. 

No presente trabalho de Tese, a seguinte hipótese foi investigada: a 

frutalina, lectina α-D-galactose ligante de Artocarpus incisa, pode ser expressa e 

corretamente processada em Pichia pastoris. 

Para isso, três estratégias foram desenvolvidas: 

I - Identificar o gene que codifica para a frutalina a partir do DNA 

genômico obtido de folhas de A. incisa. 

II - Sintetizar, por uma empresa especializada, o gene que codifica para 

frutalina, otimizando-o para a expressão em P. pastoris . 

III – Isolar o gene que codifica para a frutalina, a partir do mRNA 

presente em sementes maduras e frescas, para obtenção do cDNA utilizando a 

técnica da RT-PCR. 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

As metodologias descritas a seguir abordarão, detalhadamente, as três 

estratégias estabelecidas durante a execução desse trabalho. Sendo que, as duas 

primeiras estratégias basearam-se na seqüência de aminoácidos da frutalina 

(MONTEIRO-MOREIRA, 2002) e a terceira e última estratégia constituiu-se no 

isolamento do mRNA, a partir da sementes maduras e frescas, que codifica para a 

frutalina. As técnicas escolhidas para clonagem e expressão foram baseadas nos 

trabalhos de Sambrock et al., (1989) e Ausubel et al. (1998). 

 

3.1 – ESTRATÉGIA I: Identificação do Gene que Codifica para a Frutalina, a partir do 

DNA Genômico de Artocarpus incisa. 

 

3.1.1 – Extração do DNA Genômico 

 

Para extração do DNA genômico de A. incisa a partir de folhas foi utilizado 

o detergente CTAB (Brometo de cetiltrimetilamônio), usualmente empregado para 

extração de DNA de diferentes espécies vegetais (DOYLE; DOYLE, 1990). 

Para a extração do DNA genômico, 0,5 g do limbo foliar de folhas frescas 

de A. incisa, lavados com água destilada e secos em papel de filtro, foram 

macerados em um almofariz estéril contendo nitrogênio líquido. Após a obtenção de 

um pó fino, o mesmo foi transferido para um tubo tipo Falcon® de 15 mL contendo o 

tampão de extração formado por: Tris-HCl 100 mM pH 8,0; EDTA 20 mM; NaCl 1,4 

M, CTAB 2% (m/v) e β-mercaptoetanol 0,2% (v/v), previamente aquecido a 60 ºC 

por 1 h em banho-maria. Após adição do material, o tubo foi invertido diversas vezes 

a fim de homogeneizar o material com o tampão, permanecendo incubado a 60 ºC 

por cerca de 1 h. A seguir, foi adicionado igual volume de uma mistura 

clorofórmio:álcool isoamílico 24:1 (v/v), homogeneizando-a por seguidas inversões 

do tubo. As fases foram separadas por centrifugação (15 min. a 2.500 rpm) em 
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centrífuga de bancada (modelo NT-811; Nova Técnica – Brasil) à temperatura 

ambiente. A fase superior (aquosa) foi transferida para um novo tubo tipo Falcon®. 

O DNA presente na solução aquosa foi precipitado pela adição de isopropanol 100% 

(2/3 do volume da solução aquosa) e o tubo deixado em repouso por 24 h em 

freezer a – 20 ºC. Após esse período, a mistura foi novamente centrifugada a 2.500 

rpm por 15 min. à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado dissolvido num volume mínimo de NaCl 1M. Em seguida, o DNA foi 

precipitado novamente com 2,5 volumes de Etanol 100% e deixado à temperatura 

ambiente por 16 h. As amostras foram então centrifugadas a 1.500 rpm por 3 min e 

o precipitado lavado 2 vezes com etanol 70%, suspenso em tampão Tris-HCl 10 mM 

pH 8,0 com EDTA 1 mM (Tampão TE) e submetida a tratamento, por 1 hora,  com 5 

µL de RNAse A em banho-maria a 37ºC. 

Depois de extraído e tratado, a concentração e pureza do DNA foram 

estimadas por espectrofotometria (absorbâncias a 260 e 280 nm). A concentração de 

DNA foi calculada pela expressão C = 50 × D × A260nm, onde C representa a 

concentração de ácidos nucléicos em ng.µL-1 e D é o fator de diluição. De acordo 

com Sambrock et al., (1989), uma solução de DNA de fita dupla numa concentração 

de 50 µg. µL-1 possui A260nm = 1,0. A razão entre os dois valores de absorbância 

também foi calculada a fim de estimar a contaminação por proteínas e/ou compostos 

fenólicos. 

A integridade do DNA genômico extraído foi avaliada por eletroforese em 

gel de agarose 0,8% segundo o protocolo descrito por Sambrock et al., (1989). 

Resumidamente, quantidade suficiente de agarose para se chegar a concentração 

desejada foi adicionada em tampão TBE (Tris, Ácido Bórico 45 mM e EDTA 1 mM), 

fundindo-se totalmente a mistura e depois resfriando-a a 50 oC para em seguida 

adicionar brometo de etídio a uma concentração final de 0,25 µg.mL-1. O gel 

permaneceu em repouso até a sua completa solidificação em suporte adequado. 

O DNA genômico submetido à corrida eletroforética foi previamente 

diluído com 20% do seu volume com uma solução de azul de bromofenol 0,25% 

(m/v), glicerol 30% (v/v) em Tampão TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0). O 
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gel foi submerso em tampão TE para em seguida, serem aplicados 20 µL de amostra 

por poço. A corrida eletroforética foi realizada a uma voltagem constante de 100 V 

fornecida por uma fonte Gene Power Supply GPS 200/400 da Pharmacia Biotech. Em 

um outro poço foram aplicados 200 ng do marcador de alta massa molecular (DNA λ 

digerido com Hind III – Amersham Biosciences). Após o final da corrida, com 

duração de aproximadamente 50 min, o gel foi levado para um transluminador de 

raios ultravioleta – U.V. (MacroVueTM transluminator, Pharmacia Biotch) e o DNA 

observado pela fluorescência do brometo de etídeo quando exposto aos raios U.V. e 

o gel fotodocumentado. 

 

3.1.2 – PCR a partir do DNA Genômico de Artocarpus incisa. 

 

A Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) é uma técnica utilizada para 

amplificar in vitro de seqüências-alvo de DNA utilizando uma DNA polimerase e dois 

oligonucleotídeos específicos que flanqueiam a região de interesse sob condições 

pré-estabelecidas. 

Baseando-se na seqüência de aminoácidos das cadeias alfa e beta da 

frutalina, foram sintetizados oligonucleotídeos degenerados, oligonucleotídeos que 

amplificaram o gene da lectina de A. integrifolia – jacalina (YANG; CZAPLA, 1993) e 

oligonucleotídeos com inosina, usada para diminuir o grau de degenerância dos 

oligonucleotídeos degenerados (KNOTH et al., 1988) (QUADRO 03). 
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QUADRO 03 – Seqüência dos oligonucleotídeos utilizados para amplificação do gene da frutalina 

Insertos 
Iniciadores 

N-Terminal (5´→3´) : C-terminal N (5´→3´) 
Seqüências Codificadoras 

Frutalina α “forward” (α1) AA TTC GGN AAR GCN TTY GAY GAY 

Frutalina α “reverse” (α2) NAR NSW NAR RTA CAT NSW TCT AGA 
Cadeia alfa da frutalina 

Frutalina β “forward” (β1) AA TTC AAY CAR CAR AGY GGN AAR 

D
eg

en
er

ad
os

 

Frutalina β “reverse” (β2) NSW NAC YTT NGC NCC CCA TCT AGA 
Cadeia beta da frutalina 

Frutalina α “forward” (α3) CTC GAA TTC GGI AAR GCI TTY GA 

co
m

 I
no

si
na

 

Frutalina α “reverse” (α4) AGA TCA IAG GCT IAG RTA CAT TCT AGA 

Cadeia alfa da frutalina 

Frutalina α “forward” (α5) GAA TTC AAC GAA CAA AGC GGG AAG 

Frutalina α “reverse” (α6) CAT ATG GGT AAA GCT TTT GAT TCT AGA 
Cadeia alfa da frutalina 

Frutalina β “forward” (β3) GAA TTC ACC CCT CGG TTT CAT TCG 

Frutalina β “reverse” (β4) GAA ATC GTA CAT GAA CGC CGG CG 
Cadeia beta da frutalina 

N
ão

 D
eg

en
er

ad
os

 

Jacalina Leader “forward” (Jl) CTC GAA TTC ATG GCT TAC TCT TCC CT Peptídeo Líder da Jacalina 

Os sítios de restrição das enzimas são: EcoRI (AATTC), Xba RI (TCTAGA) e Not I (CGCCGGCG). 

LEGENDA: A ⇒ Adenina; G ⇒ Guanina; T ⇒ Timina; C ⇒ Citosina; I ⇒ Inosina; N ⇒ qualquer base; R ⇒ Adenina ou Guanina; 

Y ⇒ Citosina ou Timina; S ⇒ Guanina ou Citosina; W ⇒ Adenina ou Timina;  
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QUADRO 04 – Enzimas DNA polimerases utilizadas nas reações da polimerase em cadeia (PCR) 

Enzima   Características Fabricantes

Taq DNA 

polymerase 

Identificada na bactéria Thermus aquaticus, uma extremófila encontrada em fontes 

hidrotermais. Suporta elevadas temperaturas, tendo uma meia-vida enzimática de 40 minutos 

(a 94 ºC). Tem a desvantagem de ter uma fidelidade relativamente baixa devido a ausência 

de um mecanismo de correção exonuclease 3'→5'. 

Fermentas 

Klein Taq 
Enzima derivada da Taq Polimerase, procedente de Thermus aquaticus clonada e 

purificada a partir de E. coli. É mais ativa e termoestável quando comparada com a Taq DNA 

polimerase. A exposição repetida a 98 oC não diminui a sua atividade. 

Bioron GmbH 

FideliTaq PCR 

Master Mix 2x 

Amplifica com uma fidelidade seis vezes maior que a Taq DNA polimerase. Indicada para 

longos produtos de PCR. Possui atividade revisora exonuclease 3´→5´e clivam as duas fitas 

no meio da sequência de reconhecimento (extremidades cegas). 

Amersham 

Bioscinces 

PuRe Taq Ready-

To-Go PCR Beads 

Pré-mix para amplificações padrões por PCR, necessitando adicionar somente o DNA 

molde, oligonucleotídeos e água. Ótima repetibilidade, redução de contaminação e/ou erros 

na pipetagem. 

Amersham 

Bioscinces 
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Continuação do QUADRO 04 – Enzimas DNA polimerases utilizadas nas reações da polimerase em cadeia (PCR) 

Enzima Características Fabricantes

VentR® DNA 

Polymerase 

Alta fidelidade na atividade revisora exonuclease 3´→5´. Purificada de E. coli que contém o 

gene Vent DNA polimerase de Thermococcus litoralis. Ideal para oligonucleotídeos de DNA 

ricos em GC contendo estruturas em grampo ou DNA metilado. Não pode ser utilizada na 

presença da base inosina. 

BioLabs 

Pfu Turbo DNA 

Polymerase 

Purificada de Pyrococcus furiosus. Ideal para PCR com uso de aditivos (BSA, por exemplo). 

Possui atividade revisora exonuclease 3´→5´. Sensível a alta concentração de sais e dNTP. 
Stratagene 

FONTE: Manuais dos fabricantes. 
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Além dos diferentes oligonucleotídeos e enzimas, foram também utilizados 

Tween – 20 e albumina sérica bovina como aditivos, seguindo as metodologias 

descritas por Bachmann (1990) e Kreader (1996), respectivamente. Várias 

concentrações para os outros componentes da mistura e diferentes ciclos de reação 

também foram testadas. O termociclador utilizado foi o i-cycler da BioRad, USA. 

O produto da PCR obtido foi extraído do gel de agarose 1% usando-se o 

Qiaquick Gel Extraction Kit (QUIAGEN) conforme as instruções do fabricante. Em 

seguida, o fragmento de DNA obtido foi clonado em E. coli TOP 10 utilizando os 

vetores pGEM e/ou pMOS. Os clones obtidos foram seqüenciados por uma empresa 

especializada. No caso de não se confirmar a amplificação do gene desejado, novas 

condições de PCR assim como outros oligonucleotídeos foram testados. 

 

3.2 – ESTRATÉGIA II: Síntese da Seqüência do Gene da Frutalina Otimizada para 

Expressão em Pichia pastoris. 

 

3.2.1 – Síntese de Seqüências de Genes que Codificam para as Cadeias Alfa e Beta 

da Frutalina 

 

Códons otimizados para expressão das cadeias α e β separadamente, 

foram sintetizados pela empresa GenScript Corp. (U.S.A.), baseando-se na seqüência 

primária da frutalina e em seqüências “guessmer” de genes de plantas para 

expressão em P. pastoris. As seqüências otimizadas foram inseridas no vetor pUC 57 

no seu sítio múltiplo de clonagem (MCS) entre as enzimas de restrição EcoRI e XbaI 

(FIGURA 02). A seqüência do gene otimizada para a cadeia alfa e beta apresentaram 

399 e 60 pares de bases, respectivamente, originando assim dois vetores: pUC57α e 

o pUC57β. 
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FIGURA 02 – Mapa de restrição do vetor pUC57. No detalhe a seqüência nucleotídica 

do seu sítio múltiplo de clonagem (MCS) mostrando as enzimas de 

restrição que podem ser usadas e seu respectivo local de corte. 

FONTE: www.fermentas.com/techinfo/NucleicAcids/mappuc57.htm. 
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Como célula mantedora dos plasmídeos utilizou-se a estirpe E. coli  TOP10 

(INVITROGEN) que apresenta o seguinte genótipo: F-mcrA ∆(mrr-hsd RMS-mcr BC) 

φ80lacZ∆M15 ∆lacX74 deo R rec A1 ara D139 ∆(ara-leu)7697 gal U gal K rpsL(StrR) 

endA1 nup G. Essa estirpe é muito semelhante a estirpe E. coli DH10B (DURFEE et

al., 2008). 

 

 

Células competentes de E. coli TOP10 foram transformadas com os 

vetores pUC57α e pUC57β originando assim dois tipos de células transformadas E.

coli TOP10::pUC57α e E. coli TOP10::pUC57β obedecendo ao seguinte protocolo. 

Após misturar gentilmente células competentes recém-preparadas com 2 µL de cada 

vetor, deixou-se em banho de gelo por 30 min e, em seguida, 30 segundos em 

banho-maria a 42 oC e logo depois 10 min em gelo. A seguir, adicionou-se 800 µL de 

meio SOC recém-preparado e na mesma temperatura que a mistura. Incubou-se por 

1 hora, 37 oC a 220 rpm. Após esse intervalo 5 placas, de cada transformação, com 

meio LB com 100 µg.mL-1 de ampicilina foram plaqueadas com 100, 50, 25, 10 e 5 

µL respectivamente e deixadas durante 12 horas a 37 oC. Após a visualização das 

colônias brancas, retirou-se assepticamente, oito colônias de cada transformação, 

que foram inoculadas em novas placas com o mesmo meio de cultura e colocadas 

para incubar novamente a 37 oC por 12 h. Após essa nova incubação, foi preparado 

meio líquido LB com 100 µg.mL-1 de ampicilina e transferiu-se uma pequena 

biomassa de cada uma das duas colônias e incubou-se novamente a 37 oC a 300 rpm 

por 8 h. Esse material foi utilizado para fazer colônias permanente em glicerol e 

também para extração dos plasmídeos para serem usados na transformação de P. 

pastoris. 

 

3.2.2 – Construção dos vetores para clonagem em Pichia pastoris 

 

A estirpe de P. pastoris usada para expressar os genes otimizados das  

cadeias alfa e beta da frutalina foi a KM71 (Invitrogen, U.S.A.) com o fenótipo His- e 

Muts (methanol utilization slow).  
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O vetor de expressão em P. pastoris utilizado foi o pPICZα (INVITROGEN, 

U.S.A.) que possui o promotor AOX 1 e o fator α de S. cerevisiae que é o 

responsável pela secreção extracelular de proteínas. Esse vetor também possui o 

gene Sh Ble (Streptoalloteichus hindustanus) que é um gene pequeno (375 bp) e 

codifica uma proteína que confere resistência ao antibiótico Zeocina® (GATIGNOL et

al., 1988), essa marca de seleção reduz substancialmente o tamanho do vetor que 

tem cerca de 3,5 kb. Ele apresenta-se em três versões: A, B e C (FIGURA 03). 

Dessas versões, apenas a versão A foi utilizada já que esta é a única capaz de 

preservar a janela de leitura do vetor com as seqüências otimizadas. 

 

 

 

Figura 03 – Esquema representativo dos sistemas de expressão em Pichia pastoris.  

FONTE: INVITROGEN (2001). 
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Após a digestão dos dois vetores (pUC57α e o pUC57β) com as enzimas 

de restrição XbaI e EcoRI, foi realizada uma eletroforese para a separação das 

seqüências otimizadas dos seus respectivos vetores. A extração dessas seqüências 

do gel de agarose a 0,8% foi feita usando o Qiaquick Gel Extraction Kit (QUIAGEN) 

seguindo-se as instruções do fabricante. Em seguida ligou-se as seqüências ao 

pPICZαA que também foi previamente digerido com as mesmas enzimas de 

restrição, originando assim, os vetores: pPICZαA::cadeia α  e pPICZαA::cadeia β. 

Logo após, células eletrocompetentes de E. coli TOP 10 foram transformadas, por 

eletroporação utilizando o aparelho Gene Pulse X-cell (BioRad, U.S.A.) com um pulso 

de 2,5 kV, com esses vetores. Após eletroporação as células foram deixadas para 

crescer por 24 h a 36ºC, em meio LB “low salt” contendo Zeocina® (100 µg.mL-1) 

para seleção dos transformantes, pois, segundo Higgins et al., (1998), uma 

concentração de NaCl maior que 0,5% inibe a ação de Zeocina®.  

O DNA dos transformantes foi isolado. A integração do inserto ao vetor foi 

confirmada por uma PCR utilizando os oligonucleotídeos não degenerados (α5 e α6; 

β5 e β6 - QUADRO 02). Cerca de 10 a 15 transformantes positivos foram escolhidos 

para fazer uma extração de DNA em larga escala e assim poder transformar as 

células de P. pastoris. Essas células também foram mantidas como cultura estoque 

em glicerol a – 80 ºC para experimentos futuros. 

 

3.2.3 – Transformação em Pichia pastoris. 

 

Células competentes de P. pastoris KM71, preparadas conforme descrito 

no manual do fabricante (Invitrogen, 2001), foram transformadas por eletroporação 

(eletroporador Gene Pulse X-cell da BioRad, U.S.A.), com um pulso de 2,5 kV. 

Imediatamente após o pulso, as células foram suspensas em 1,0 mL de sorbitol 1,0 

M e transferidas para tubos tipo Falcon® (15 mL) sendo, então, mantidas a 30 oC sob 

agitação (150 rpm) por um período de 1 h. Após esse tempo, uma alíquota de 100 

µL da suspensão celular foi coletada e distribuída por toda uma placa de Petri com 

um auxílio de uma alça de Drigalski contendo meio YPDS adicionado de Zeocina® 
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numa concentração final de 100 µg.mL-1. As placas com as culturas foram mantidas 

a 30 oC por aproximadamente 72 h até aparecerem as colônias transformadas. A 

confirmação da integração das sequências otimizadas ao genoma de P. pastoris foi 

realizada através da técnica denominada de Southern Blot e, escolheu-se 

transformantes positivos para as fermentações futuras e também para cultura 

estoque em glicerol para conservação a – 80 ºC. 

 

3.2.4 – Southern Blot 

 

A técnica Southern Blot permite detectar fragmentos do DNA específicos 

em amostras de composição complexa, podendo assim, detectar o número de cópias 

do gene de interesse inserido num genoma. Para a extração do DNA genômico de 

células de P. pastoris, oriunda de colônias positivas, foram cultivadas por 16 h a 30 
oC em meio YPD contendo Zeocina® numa concentração final de 100 µg.mL-1. 

Procedeu-se a extração do seu DNA usando o método fenol-clorofórmio/álcool 

isoamílico que consiste em coletar uma alíquota de 1,5 mL de cada cultura, 

centrifugá-las e ao precipitado celular, adicionar 500 µL de tampão CTAB (Tris-HCl 

100 mM pH 8,0; EDTA 20 mM; NaCl 1,4 M, CTAB 2% m/v e β-mercaptoetanol 0,2% 

v/v) pré-aquecido a 60 oC. As amostras foram mantidas a 60 oC por 

aproximadamente 12 h, quando foi adicionado um volume de clorofórmio:álcool 

isoamílico (24:1) invertendo-se a mistura várias vezes. As fases foram separadas 

numa centrifugação por 15 min a 12.000 × g a temperatura ambiente numa 

centrífuga JOUAN modelo CR 422. A fase superior (aquosa) foi transferida para um 

novo tubo tipo eppendorff. O DNA presente na solução aquosa foi precipitado pela 

adição de 2/3 do volume de isopropanol 100% e deixado em repouso por 1 h a 

temperatura ambiente. A seguir, foi feita uma lavagem com etanol 70% e depois o 

DNA genômico foi dissolvido em 50 µL de tampão Tris-HCl 10 mM pH 8,0 com ETDA 

1 mM (Tampão TE) para em seguida realizar um tratamento, por 1 hora,  com 5 µL 

de RNAse em banho-maria a 37 ºC. 

33 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

De posse de DNA purificado, iniciou-se a hibridação Southern tendo como 

base o método DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter, seguindo 

rigorosamente todas as instruções do manual do fabricante (ROCHE, 2005). Nessa 

metodologia foi usado um esteróide hapteno, a digoxigenina (DIG), como uma sonda 

capaz de hibridizar com o DNA e sua consequente detecção por ensaio 

imunoenzimático conforme descrito por Höltke et al. (1995). Uma quantidade de 10 

µg de DNA total de cada clone foi digerida com a enzima EcoR I, e após a digestão, 

os fragmentos foram separados por eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão 

TAE durante 2 horas a 70 V. O DNA foi transferido para uma membrana de nylon 

Hybond-N (Amersham) usando os procedimentos para transferência alcalina 

descritos pela Amersham, durante 16 horas. A membrana foi imersa por 30 min em 

solução desnaturante (NaOH 1M e NaCl 1M) e 30 min em solução neutralizante 

(tampão Tris 0,5 M pH 8,0 com NaCl 1M) e, após retirado o excesso de umidade, 

fixada sob luz UV (crosslink). A hibridização ocorreu sob alta estringência, com pré-

hibridização e hibridização a 65 oC por 6 e 16 horas, respectivamente. Após 

hibridização, as membranas foram lavadas duas vezes por 5 min cada, à temperatura 

ambiente e sob agitação, com tampão SSC 2 x (Citrato de sódio 0,03M pH 7,0 com 

NaCl 0,3M) contendo 0,1% de SDS. Em seguida, foram lavadas duas vezes por 15 

min cada, a 65 oC e sob agitação, com tampão SSC 0,5 x contendo 0,1% de SDS, 

pré-aquecida a 65 oC por 5 min em tampão de lavagem (ácido maléico 0,1 M pH 7,5 

com NaCl 0,15 M e Tween 20 0,3%). Posteriormente, a membrana foi incubada à 

temperatura ambiente sob agitação por 2 h em solução contendo o anticorpo anti-

digoxigenina diluído (1:5.000). Após duas lavagens de 15 min cada com o tampão de 

lavagem, as membranas foram imersas no substrato NBT/BCIP até a revelação por 

quimioluminescência em câmara escura. 

 

3.2.5 – Indução e Expressão da Frutalina 

 

Realizou-se várias fermentações em pequena escala com o intuito de 

verificar a expressão das proteínas utilizando as estirpes: Pichia pastoris KM71 
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(controle negativo), Pichia pastoris GS115 Albumin (controle positivo, fornecido pelo 

fabricante, que expressa albumina sérica bovina) e Pichia pastoris KM71::pPICZαA+α 

para expressar a cadeia alfa e Pichia pastoris KM71::pPICZαA+β para expressar a 

cadeia beta. 

Inicialmente as células foram crescidas em meio mínimo tamponado 

contendo glicerol (meio BMGY) como única fonte de carbono e energia. Foram 

inoculados 100 mL de meio BMGY numa incubadora refrigerada (Braun Biotech 

International, Figura 03), a 30 ºC e 300 rpm constantes, sem controle de pH ou 

aeração durante 12 h, cobertos com duas camadas de gaze estéril. Na presença de 

glicerol, o promotor AOX1 da álcool oxidase, que controla a expressão do gene de 

interesse, é reprimido. Após atingir a densidade óptica desejada (D.O.600nm = 3,0), a 

biomassa foi centrifugada a 1.500 × g por 5 min a temperatura ambiente. O 

precipitado foi ressuspenso em 1 mL de água estéril e incubado em frascos de 250 

mL contendo 50 mL de meio BMMY (meio mínimo tamponado com metanol) e 

cobertos com uma camadas dupla de gaze estéril. A mesma incubadora foi 

programada para uma agitação constante de 300 rpm com temperatura constante de 

28 ºC e a fermentação prolongou-se por 7 dias. Em cada 24 horas era adicionado 

metanol 100% (até uma concentração final de 1% v/v) e coletadas alíquotas de 1 

mL, centrifugadas, congeladas e estocadas a –20 ºC para análises futuras. 

Uma segunda indução, somente com os clones α1 e α14 identificados pela 

hibridação southern, também foi realizada agora com um volume final de 5 litros pois 

uma elevada densidade celular está geralmente associada a uma maior 

produtividade no processo biotecnológico, a numa temperatura menor (20 oC), já 

que experimentos prévios demonstraram uma melhor expressão a baixas 

temperaturas. O inóculo foi preparado em erlenmeyer de 250 mL contendo 150 mL  

de meio de cultura BMGY e com as células de Pichia pastoris KM71::pPICZαA+α 

(clone α14) para expressar a cadeia alfa, numa incubadora a 30ºC a 300 rpm, sem 

controle de pH ou aeração durante 12 h, cobertos com duas camadas de gaze. Após 

atingir a densidade óptica desejada (D.O.600nm = 5,0), a biomassa foi centrifugada a 

1.500 × g por 5 min a temperatura ambiente. O precipitado foi suspenso em 5 mL de 

água destilada estéril e totalmente adicionado em 5 L de meio BMMY no bioreator 
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unidade BIOSTAT® A. (Braun Biotech International, FIGURA 04). Durante os ensaios 

foram controlados os parâmetros: velocidade de agitação constante a 500 rpm, 

temperatura constante de 20 oC e pH 6,0. O arejamento constante foi realizado com 

gás oxigênio numa vazão de 90 L.h-1 e sendo esterilizado por filtração. A cultura foi 

incubada durante 5 dias e a cada 24 horas era adicionado metanol 100% (até uma 

concentração final de 1% v/v) e coletadas alíquotas de 20 mL de cultura que foram 

centrifugadas, congeladas e estocadas a – 20 oC para análise futuras. 

 

 
A B 

FIGURA 04 – Equipamentos utilizados na indução e expressão 

A = Incubadora utilizada para pequenos volumes (Braun Biotech 

International). 

B = Bioreator utilizado para expressão em larga escala. Unidade 

BIOSTAT® A. da Braun Biotech International. 

 

3.2.6 – Detecção da Proteína Secretada para o Meio de Cultura. 

 

Para verificar se estava ocorrendo secreção de proteínas para o meio 

extracelular durante as fermentações realizadas, analisou-se as alíquotas coletadas a 

cada 24 h de cultivo para quantificar as proteínas presentes no meio utilizando o 

método de Bradford (1976). Eletroforeses utilizando a técnica descrita por Laemmli 
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(1970), corando os géis com Coomassie blue e/ou revelando as bandas protéicas 

com nitrato de prata (BLUM et al., 1987) também foram realizadas. A extração das 

proteínas das células de P. pastoris, após o final do cultivo, foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Kushnirov (2000) modificando apenas o tampão da amostra 

com a adição de galactose 0,2M na tentativa de impedir a interação da frutalina 

recombinante com das células (ROCHA, 2005). 

Antes de serem aplicadas no gel, as amostras do sobrenadante passaram 

pelos seguintes tratamentos: precipitação das proteínas com acetona gelada 

(ROCHE, 1999), concentração e desalinização com ultrafiltros produzidos pela 

Millipore® (modelos Centricon® e Omicon®) no qual o sobrenadante era adicionado 

nesses filtros e centrifugados a 4.000 × g por 20 min a 4 oC até atingir a 

concentração protéica desejada. 

 

3.2.7 – Ensaios de imunodetecção e atividade hemaglutinante 

 

Os ensaios de hemaglutinação (U.H.) foram realizados com eritrócitos de 

coelho não tratados enzimaticamente numa concentração final de 2%, utilizando a 

metodologia descrita por Moreira e Perrone (1977) e o ensaio imunológico foi 

realizado por Western Blot. 
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3.3 – ESTRATÉGIA III: Isolamento do Gene da Frutalina a partir do mRNA presente 

na Semente Maduras e Frescas para obtenção do cDNA por 

RT-PCR. 

 

3.3.1 – Extração de RNA Total de Sementes de Fruta Pão 

 

A extração de RNA total de sementes imaturas de fruta pão foi realizada 

utilizando o “RNeasy Plant Mini Kit” (Qiagen), seguindo as instruções do fabricante. 

As amostras foram armazenadas a – 80 oC. Todas as soluções utilizadas para 

extração do RNA foram preparadas com água ultrapura estéril tratada com DEPC. 

Após extração foi realizada a análise quantitativa e qualitativa do RNA 

total obtido por espectrofotometria (A260 nm)e o nível de degradação do RNA total foi 

avaliado em eletroforese horizontal de gel de agarose 1,5% e fotodocumentado, 

conforme já descrito anteriormente. 

 

3.3.2 - Amplificação do cDNA da Frutalina por RT- PCR 

 

A reação de RT-PCR (Reação em cadeia da polimerase com transcrição 

reversa) para a obtenção e amplificação do cDNA da frutalina foi feita utilizando o kit 

"Ready-To-GoTM RT-PCR Beads" (Amersham Pharmacia Biotech) seguindo a 

metodologia descrita pelo fabricante, usando como substrato o RNA total isolado de 

sementes numa concentração final de 100 ng. Foram utilizados os oligonucleotídeos 

não degenerados descritos no Quadro 03 (α5 e β6) com a seguinte programação para 

o termociclador PTC-200 (MJ Research Inc., USA): 40 min. a 42 oC e 4 min. a 95 oC, 

seguido de um ciclo de 92 oC por 1 min e 50 oC por 2 min, sendo que esse ciclo se 

repetiu por 40 vezes. Terminados esses ciclos, foi feita uma extensão a 72 oC por 10 

min. Após a amplificação do cDNA, foi realizada uma eletroforese em gel de agarose 

1%, contendo brometo de etídeo (0,5 µg.mL-1) para verificação da banda 

correspondente e sua posterior extração do gel, que foi feita utilizando o kit de 
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purificação GFX DNA da Amersham Biosciences, de acordo com as especificações do 

fabricante. 

O produto de PCR obtido foi usado para transformar células quimicamente 

eletrocompetentes de E. coli One Shot® Mach1™-T1R, que possui o vetor de 

clonagem pCR®4-TOPO®, seguindo rigorosamente as instruções do manual do 

fabricante (INVITROGEN, 2004). Segundo o manual do fabricante, utilizando-se essa 

metodologia, espera-se que cresça somente colônias que tenham sido realmente 

transformadas. Essas colônias cresceram em meio LB com 100 µg.mL-1 de ampicilina. 

Para todas as colônias assim obtidas, foi realizada cultura estoque em glicerol. 

Para confirmar a ligação do cDNA da frutalina ao vetor pCR®4-TOPO® de 

E. coli foi realizado um PCR de colônia com todos os 16 clones obtidos. Para realizar 

essa técnica todas as soluções devem estar sob gelo e em condições assépticas. 

Tocou-se cada colônia da placa com um palito novo e estéril e depois transferiu-se a 

biomassa obtida para o fundo de um tubo de modo que essa biomassa seja visível a 

olho nu. Após transferir todas as colônias para seus respectivos tubos, foram 

colocados no forno de microondas por 2 vezes de 45 seg. cada, em potência 

máxima. Os tubos foram fechados imediatamente e colocados sob gelo. A mistura da 

reação da PCR recém-preparada foi adicionada aos tubos, os quais foram agitados 

levemente e levados ao termociclador. A reação de PCR continha 1 µL do tampão da 

enzima 10× (Tris-HCl 100 mM, pH = 9,0; KCl 500 mM, MgCl2 15 mM – Amersham 

Biosciences), 2 µL de dNTP (1,0 mM), 2 µL de cada oligonuleotídeo (α5 e β6, 

QUADRO 03), 0,5 µL de Taq polimerase (5,0 U.µL-1) e água em quantidade suficiente 

para 15 µL. O programa utilizado no termociclador PTC-200 (MJ Research Icn, USA) 

foi 1 ciclo de 5 min a 95 oC, seguido do 25 ciclos de 1 min a 94 oC, 1 min a 45 oC e 2 

min a 72 oC finalizando a reação com 1 ciclo de 5 min a 72 oC, depois 4 oC até a 

retirada das amostras do termociclador. 

O produto do PCR foi revelado em uma eletroforese em gel de agarose a 

1% em tampão TAE com brometo de etídeo sendo aplicado uma mistura de 2 µL do 

tampão da amostra com 5 µL de cada produto do PCR em cada poço, utilizando-se 5 

µL do marcador φX174RF DNA. 
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As bandas mostrando o tamanho esperado para o inserto da frutalina 

foram extraídas do gel, utilizando a mesma metodologia descrita anteriormente, 

quantificadas e utilizadas para uma nova PCR, nas mesmas condições anteriores, 

para aumentar a concentração do inserto e assim poder ser utilizado na reação de 

seqüênciamento. 

 

3.3.3 – Seqüenciamento dos Fragmentos Amplificados 

 

Os produtos de PCR a serem seqüênciados foram diluídos em água MiliQ 

estéril (1:5) e 5 µL das diluições foram submetidos a reação de seqüênciamento pelo 

método da terminação da cadeia pelo didesoxinucleotídeo (SANGER et al., 1977), em 

reações de 10 µL de acordo com as especificações do ki  “DYEnamic ET Dye 

terminator kit” (GE Healthcare, USA) para o seqüenciador MegaBACE 1000 

(Amersham Biosciences, USA). 

t

A reação foi realizada num PTC-200 (MJ Research Icn, USA), usando os 

iniciadores não degenerados α5 e β4 (Quadro 03) e consistiu inicialmente de uma 

etapa de desnaturação por 5 min a 95 oC, seguido do 25 ciclos de 1 min a 94 oC, 1 

min a 45 oC e 2 min a 72 oC finalizando a reação com 1 ciclo de 5 min a 72 oC, 

depois 4 oC até a retirada das amostras do termociclador. Terminada a reação, os 

fragmentos foram precipitados e purificados por centrifugação usando 1/10 do 

volume da solução 7,5M de acetato de amônio e etanol absoluto (2,5 volumes). A 

seguir, lavou-se o precipitado com etanol a 70% (v/v) para a remoção de resíduos 

que poderiam prejudicar a qualidade das seqüências. 

Durante o seqüenciamento, cada um dos clones testados foram 

seqüenciados 5 vezes para aumentar a exatidão. Os parâmetros de injeção das 

amostras e da corrida eletroforética no seqüênciador automático foram 2 kV por 75 

segundos e 9 kV por 150 min, respectivamente. Os produtos das reações de 

seqüênciamento foram purificados por precipitação com isopropanol 80%, seguida 

de lavagem com etanol 70% e então suspendido em 10 µL de formamida 70% 
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contendo EDTA 1 mM, seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante do “kit” de 

seqüenciamento. 

A análise dos dados obtidos após o seqüenciamento foi feita de forma 

inicial por uma série de programas “MEGABACETM DNA Sequencing System”  

(Amersham Pharmacia Biotech), que fornece dois tipos principais de dados: a 

sequência de nucleotídeos composta pelas quatro bases nitrogenadas e um 

eletroferograma que é a interpretação gráfica do sinal de cada dNTP detectado pelo 

“laser”, representando cada nucleotídeo incorporado na seqüência. Na geração das 

seqüências finais, o programa exclui as regiões consideradas de baixa qualidade, que 

seriam as regiões que possuem sítios nucleotídicos de baixo sinal, sendo apenas 

consideradas as seqüências de boa qualidade. 

 

3.3.4 – Montagem das Seqüências Obtidas 

 

Os dados brutos provenientes do seqüenciamento de todas as amostras 

foram submetidos a um pacote de programas para a montagem e obtenção de 

seqüências consenso. O pacote de programas  utilizado para a leitura dos dados 

brutos e montagem consenso, em ambiente LINUX, foi o “Phred Phrap” (Phil Green -

University of Washington – EWING et al., 1998). O programa Phred lê todos os 

dados brutos de seqüenciamento utilizando análise de Fourier e calcula a 

probabilidade de erro para cada “base call”. Os escores do Phred são na forma de 

logaritmo negativo da probabilidade de que aquele “base call” é um erro, portanto, 

quanto maior for o escore do Phred, menor é a probabilidade que um erro foi 

cometido (BROWN, 2000; GIBAS; JAMBECK, 2001). O programa Phrap, então utiliza 

essas probabilidades de erro para determinar seqüências consenso altamente 

precisas, pela utilização da seqüência de mais alta qualidade em cada posição para 

construir o consenso. As seqüências consenso montadas pelo programa Phrap, foram 

visualizadas e editadas pelo programa de interfase gráfica Consed (GORDON et al., 

1998 e GORDON et al., 2001). As seqüências dos diferentes clones foram alinhadas 
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com o auxílio do programa Clustal W (THOMPSON et al., 1994) e as mutações foram 

observadas. 

Somente as porções de qualidade das seqüências foram consideradas na 

etapa de alinhamento das seqüências da frutalina com a jacalina e eventuais 

ambiguidades foram inspecionadas nos respectivos arquivos do eletroforegrama. 

Alinhamento local dos “contigs” montados no formato fasta foi realizado utilizando a 

ferramenta BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) disponível no endereço eletrônico do 

GenBank (www.ncbi.nim.nih.gov/blast). A importação das sequências da jacalina foi 

retirada a partir do NCBI (National Center for Biotechnological Information) cujo 

número de acesso é L03795_1 ARPJACA_pSKcJA1. 

 

3.3.5 – Clonagem do cDNA da Frutalina em E. coli  TOP 10 e DH10B 

 

Foram adicionadas a 50 µL de células eletrocompetentes de E. coli TOP 10 

e DH10B, 2 µL do plasmídeo pCR®4-TOPO®::frutalina. As células com os plasmídeos 

foram colocadas cuidadosamente em cubetas (Eppendorf) mantidas em gelo, com 

espaço interno de 2,0 mm e eletroporadas no eletroporador Eppendof modelo 2510 

com as seguintes condições de pulso 2,5 kV, 50 µF e 200 Ω. Imediatamente após o 

pulso, foi adicionado às cubetas 1 mL de meio SOC. Os conteúdos das cubetas foram 

transferidos para tubos tipo Falcon® de 15 mL e permaneceram sob agitação a 120 

rpm, a 37 ºC por 35 min. Terminado esse tempo, 100 µL da cultura foram 

plaqueados em meio Luria Bertani contendo ampicilina (100 µg.mL-1) para seleção 

dos transformantes mantendo as placas a 37 oC até surgirem os transformantes. 

Cerca de 10 colônias de cada placa foram selecionadas, transferidas para meio 

líquido Luria Bertani contendo ampicilina (100 µg.mL-1) e mantidas sob agitação a 

200 rpm a 37 oC durante 12 h. A extração do DNA plasmidial foi realizada para poder 

confirmar a inserção por PCR. Essas células também foram mantidas como cultura 

estoque em glicerol a – 80 oC para experimentos futuros. 

A reação de PCR continha 1 µL do tampão da enzima 10× (Tris-HCl 100 

mM, pH 9,0; KCl 500 mM, MgCl2 15 mM – Amersham Biosciences), 2 µL de dNTP 
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(1,0 mM), 1 µL de DNA plasmidial, 2 µL de cada iniciador (α5 e β6 - Quadro 02), 0,5 

µL de Taq polimerase (5,0 U.µL-1) e água em quantidade suficiente para 10 µL. O 

programa utilizado no termociclador PTC-200 (MJ Research Icn, USA) foi 1 ciclo de 3 

min a 95 oC, 1 min a 60 oC e 1 min a 72 oC seguido do 39 ciclos de 1 min a 95 oC, 2 

min a 55 oC e 1 min a 72 oC finalizando a reação com 1 ciclo de 9 min a 72 oC, 

depois 4 oC até a retirada das amostras do termociclador. 

 

3.3.6 – Clonagem e Expressão, em Pichia pastoris, do Inserto do Gene que Expressa 

para Frutalina 

 

Após a identificação dos clones com a seqüência correta do gene da 

frutalina e confirmação por PCR, efetuou-se sua transferência de E. coli TOP 10 e 

DH10B para o plasmídeo pPICZαA utilizando as enzimas de restrição (EcoRI e Not I)  

e assim inseri-lo em P. pastoris para poder realizar as fermentações. Porém nessa 

estratégia, além de usar a estirpe KM71 (fenótipo Muts; His-) também utilizou-se a 

estirpe GS115 (fenótipo Mut+; His-). 

Células competentes de P. pastoris KM71 e GS115, preparadas conforme 

descrito no manual do fabricante (INVITROGEN, 2001), foram transformadas via 

choque elétrico num eletroporador da marca Eppendof modelo 2510 (pulso de 2,5 

kV, 50 µF e 200 Ω), com 10 µg do plasmídeo pPICZαA com o gene da frutalina 

inserido e linearizado com a enzima SacI. Imediatamente após o pulso, as células 

foram suspensas em 1,0 mL de sorbitol 1,0 M gelado e transferidas para tubos tipo 

Falcon (15 mL) sendo, então, mantidas a 30 oC sob agitação (150 rpm) por um 

período de 2 h. Após esse tempo, coletou-se uma alíquota de 100 µL das suspensões 

celulares e foram distribuídas por toda uma placa de Petri com um auxílio de uma 

alça de Drigalski contendo meio YPDS adicionado de Zeocina® numa concentração 

final de 100 e 500 µg.mL-1. As placas com as culturas foram mantidas a 30 oC por 

aproximadamente 72 h até aparecerem as colônias transformadas. 

A confirmação da integração da sequência do cDNA da frutalina ao 

genoma de P. pastoris KM71 e GS115 foi feita através de PCR após a extração do 
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DNA genômico de 16 colônias dessas estirpes transformadas utilizando a mesma 

metodologia de extração adotada para a confirmação em E. coli. Após a confirmação, 

colônias foram mantidas como cultura estoque em glicerol a – 80 oC para 

experimentos futuros. 

Colônias de P. pastoris KM71::frutalina e GS115::frutalina foram 

inoculadas em erlenmeyer de 50 mL, contendo 5 mL de caldo YPD com Zeocina® 

(100 µg.mL-1) e a suspensão foi mantida sob agitação constante a 180 rpm e 28 °C  

por aproximadamente 16 horas. A suspensão de células obtida foi usada como fonte 

de inóculo para estriar placas contendo meio YPDS (YPD contendo sorbitol 1,0 M) 

com zeocina (100 µg.mL-1). As placas foram mantidas a 30 °C por até quatro dias, 

quando então, foi possível a visualização de colônias isoladas. 

As colônias de P. pastoris KM71::frutalina e GS115::frutalina isoladas de 

suas respectivas placas foram inoculadas com auxílio de uma alça de platina em um 

erlenmeyer de 50 mL, contendo 10 mL de meio BMGY suplementado com Zeocina® 

(100 µg.mL-1) que contém glicerol como fonte de carbono, reprimindo, portanto, o 

promotor AOX1 da álcool oxidase. As suspensões ou pré-inóculo, foram incubadas 

sob agitação constante a 250 rpm e 30° C, por aproximadamente 24 horas. Também 

foi feita, nas mesmas condições, uma cultura com células de Pichia pastoris GS115 

Albumin, fornecida pelo fabricante, que expressa albumina sérica bovina, servindo 

assim como controle positivo e como controle negativo foram utilizadas culturas de 

P. pastoris KM71 e GS115 não transformadas. 

As células das culturas foram coletadas por centrifugação (300 rpm por 10 

min. a 4ºC em centrífuga refrigerada Janetzki) e a biomassa suspendida em água 

estéril para uma DO600 final de 3,0. Foram inoculados 50 mL da suspensão celular de 

de P. pastoris KM71::frutalina e GS115::frutalina em 500 mL do meio BMMY e para 

os controles foram utilizados somente 1 mL das suspensões celulares em 50 mL de 

meio BMMY. As culturas foram então incubadas a 18 ºC sob agitação (250 rpm) em 

incubadora de bancada refrigerada CT-712R (CIENTEC). Ao longo de 120 horas 

foram feitas adições de metanol 100 % duas vezes ao dia, com um intervalo de 12 

horas, para uma concentração final de metanol igual a 1 % no meio de cultura. 
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Alíquotas de 1,0 mL foram coletadas em 0, 24, 48, 72 e 120 horas após o 

início da indução e transferidas para microtubos estéreis de 1,5 mL. Após 

centrifugação por 5 min a 13.000 rpm (MiniSpin 5810R - Eppendorf) os 

sobrenadantes foram transferidos para microtubos de 1,5 mL. Tanto o precipitado de 

células como o sobrenadante foram congelados em nitrogênio líquido e mantidos a -

20 °C até o momento das análises. 

A detecção da secreção de proteína para o meio de cultura e na célula foi 

realizada quantificando-se a presença de proteína pelo método de Bradford (1976) e 

também por eletroforese utilizando a técnica descrita por Laemmli (1970). Após a 

corrida eletroforética o gel foi corado com Coomassie blue e/ou revelando as bandas 

protéicas com nitrato de prata (BLUM et al., 1987). 

Após as 120 h de indução, os meios de cultura foram centrifugados por 20 

min a 10.000 × g a 4ºC na centrífuga refrigerada modelo Z36HK (Herme 

Labortechnik). As células foram congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a – 20 

ºC até a extração de suas proteínas utilizando a metodologia descrita por Kushnirov 

(2000) com a modificação de acrescentar galactose 0,2 M no tampão de extração. Já 

o sobrenadante foi passado em uma membrana de Centricon®  para concentrar as 

proteínas presentes e, em seguida, essas proteínas foram precipitadas com acetona 

100% a -20 ºC, conforme já descritas anteriormente. 

Tanto as proteínas presentes no sobrenadante com as presentes nas 

células foram aplicadas em um gel de SDS-PAGE a 15% utilizando a técnica descrita 

por Laemmli (1970) utilizando aparato e fonte PowerPacTM Basic fornecidos pela 

BioRad. Nessa metodologia os géis foram corados com Coomassie blue e/ou 

revelados com nitrato de prata (BLUM et al., 1987). 

A imunodetecção da frutalina presente no sobrenadante das culturas de P. 

pastoris KM71::frutalina e GS115::frutalina foi realizada por ensaios de “Western 

blotting” utilizando anticorpos anti-frutalina, conforme a metodologia a seguir. 

Ao final da corrida eletroforética, os géis, a membrana de nitrocelulose 

(HybondTM  C Extra) e papéis de fitro (Whatman) foram mergulhados em solução de 

transferência (Tris-HCl 25 mM pH 8,3, glicina 185 mM, metanol 20 %, SDS 0,01 %) 
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por cerca de 10 min. A montagem do “sanduíche” foi feita de acordo com as 

instruções do fabricante do sistema. A eletrotransferência foi realizada num sistema 

“Semi dry transfer unit Hoefer TE70” produzido pela Amersham Biosciences, 

contendo a solução de transferência. A voltagem foi mantida constante (150V) por 

uma fonte Pharmacia LKB-EPS 500/400 e o tempo de transferência foi de 

aproximadamente duas horas. 

Ao término da transferência, a membrana foi colocada em uma solução de 

Ponceau (vermelho de Ponceau 0,2 % em solução de ácido acético a 1,0 %), na qual 

permaneceu por dez minutos. A membrana foi lavada com água destilada para 

eliminar o excesso de corante e visualizar as bandas coradas em vermelho. Durante 

toda a manipulação do aparato de transferência utilizou-se luvas e pinças. 

Para o bloqueio dos sítios ativos livres, a membrana foi mantida em 

solução de lavagem (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 0,15 M, Tween-20 0,05 %, 

glucose 0,1 M) contendo leite desnatado por aproximadamente 17 h a 4ºC. Após 

este período, as membranas foram novamente imersas no mesmo tampão de 

lavagem contendo leite desnatado 5 % e anticorpo primário de coelho anti-frutalina 

1:300 (v/v). A membrana ficou em contato com o anticorpo primário por duas horas 

sob agitação constante de 20 rpm, à temperatura ambiente, e logo após foi 

submetida a cinco lavagens de dez minutos cada com a mesma solução, para que 

fosse eliminado o excesso de anticorpo primário não ligado às proteínas retidas na 

membrana. Em seguida, foi adicionado o anticorpo secundário (anticorpo anti-coelho  

complexado a peroxidase) à solução de lavagem em uma diluição de 1:10.000, no 

qual a membrana permaneceu por duas horas, sob agitação constante a 20 rpm. 

Após um ciclo de mais cinco lavagens, de dez minutos cada, foi feita a imersão das 

membranas na solução reveladora (Tris-HCl 100 mM pH 7,2,  DAB 100 µg.mL-1, 

cloreto de níquel 400 µg.mL-1 e 0,05 % de peróxido de hidrogênio 10 volumes) até 

completar a reação, interrompendo-a com a lavagem da membrana em água 

destilada. Após secagem à temperatura ambiente a membrana foi fotografada e 

guardada envolvida em papel alumínio. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para atingir os objetivos do presente trabalho, três abordagens foram 

adotadas, duas baseadas na seqüência primária da frutalina obtida por 

seqüenciamento químico (MONTEIRO-MOREIRA, 2002) e uma terceira através do 

isolamento do mRNA, que codifica para a frutalina, a partir de sementes imaturas. 

 

4.1 – ESTRATÉGIA I: Identificação do Gene que Codifica para a Frutalina a partir do 

DNA Genômico de Artocarpus incisa. 

 

O DNA genômico de A. incisa foi isolado a partir de folhas frescas e 

obteve-se uma preparação numa concentração de 370,5 ng.mL-1.  

Conhecendo a seqüência primaria da frutalina foi possível desenhar 

oligonucleotídeos que flanqueiam a região do DNA genômico que codifica para a 

frutalina, a partir de folhas frescas de A. incisa. Levando em conta a homologia das 

seqüências de aminoácidos da frutalina e jacalina foram também desenhados 

oligonucleotídeos segundo Yang e Czapla (1993).  

Várias reações de PCR foram feitas com os diferentes iniciadores 

(QUADRO 03)  e enzimas DNA polimerases (QUADRO 04). Para otimizar as condições 

da PCR foram utilizadas diferentes concentrações tanto dos iniciadores como dos 

nucleotídeos e do cloreto de magnésio. Em alguns casos foram ainda utilizados BSA 

e Tween como aditivos. 

A Figura 05 mostra os resultados obtidos por eletroforese em gel de 

agarose (1%) dos produtos de PCR obtidos com as enzimas: VentR® DNA 

Polymerase; FideliTaq PCR Master Mix 2x; PuRe Taq Ready-To-Go PCR Beads e Pfu 

Turbo DNA Polymerase. Pode-se observar a partir dos resultados obtidos que as 

amplificações não apresentaram o tamanho esperado para a cadeia alfa (399 pb) 

mas mostraram alguma amplificação para a cadeia beta (60 pb). 
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FIGURA 05 – Eletroforeses em gel de agarose (1%) com os produtos de PCR realizadas com os diferentes oligonucleotídeos e 

com as DNA polimerases. Gel 01 ⇒ VentR® DNA Polymerase; gel 02 ⇒ FideliTaq PCR Master Mix 2x; gel 03 ⇒ 

PuRe Taq Ready-To-Go PCR Beads; gel 04 ⇒ Pfu Turbo DNA Polymerase. L alfa ⇒ 20 µL da reação que utilizou os 

oligonucleotídeos Jl e α6; Alfa ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos α5 e α6; L beta ⇒ 20 µL da 

reação que utilizou os oligonucleotídeos Jl e β4. Beta ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos β1 e β2. 

M ⇒ 5 µL do marcador O´GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder. 

 

  1     2    3     4 
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O fragmento que codifica para a cadeia beta foi amplificado utilizando as 

seguintes condições: dNTP (0,2 mM), iniciadores para a cadeia beta β3 e β4 (0,5 

mM), MgCl2 (1,5 mM), BSA (5%) e Taq DNA Polimerase (Fermentas). O programa 

utilizado no termociclador i-cycler da BioRad (USA) foi 1 ciclo de 5 min a 95 oC, 1 min 

a 45 oC e 1 min a 72 oC seguido de 30 ciclos de 1 min a 94 oC, 1 min a 45 oC e 2 min 

a 72 oC finalizando a reação com 1 ciclo de 5 min a 72 oC, depois 4 oC até a retirada 

das amostras do termociclador. Podemos observar na Figura 06 que estas novas 

condições favoreceram a amplificação do inserto da cadeia beta. 

 

FIGURA 06 – Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando a amplificação do 

fragmento do gene da cadeia beta da frutalina por PCR (em destaque). 

DNA genômico ⇒ 20 µL do DNA genômico de Artocarpus incisa. 

Cadeia alfa ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos α5 e α6; 

Cadeia beta ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos β3 e β4; 

Leader alfa ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos Jl e α6; 

Leader beta ⇒ 20 µL da reação que utilizou os oligonucleotídeos Jl e β4. 

M ⇒ 10 µL do marcador O´GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder. 
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Após extração, a partir do gel, da banda referente ao inserto, foi realizada 

uma ligação deste inserto isolado ao vetor pGEM. Após seqüenciamento do inserto 

pode-se verificar que, a seqüência obtida, correspondia àquela esperada para a 

cadeia beta. 

O produto da ligação do inserto da cadeia beta com o vetor pGEM foi 

utilizado para transformar E. coli TOP 10. Foram obtidas 20 colônias positivas para o 

inserto da cadeia beta. Sua confirmação deu-se através de PCR de colônia e 

posterior seqüenciamento dos produtos de PCR obtidos. O seqüenciamento completo 

encontra-se na Figura 07 e em anexo. 

 

 

FIGURA 07: Seqüência de nucleotídeos e de aminoácidos da cadeia beta da frutalina. 

A região que está sublinhado representa a seqüência dos 

oligonucleotídeos não degenerados (β3 e β4). 

 

O fato do gene da frutalina e do fragmento da cadeia alfa (399 pb) não 

terem sido amplificados pode ser explicado pelo tamanho dos mesmos, o que 

favorece a presença de íntron. Por outro lado, o produto da PCR da cadeia beta foi 

obtido devido ao fato da mesma ser pequena (60 pb) com, conseqüente menor 

possibilidade de íntrons. Segundo Gilbert (1978) íntrons são as regiões excisadas na 

formação do RNA mensageiro e, essas regiões intragênicas, são alternadas com os 

das regiões realmente expressas, os éxons. A presença de íntrons nos genes de 

proteínas vegetais não é um fato tão raro, porém pouco estudado conforme relatado 

por Holland e colaboradores (2001) ao estudar íntrons, éxons e regiões promotoras 

de milho e aveia. 

  

A estratégia de amplificação direta por PCR a partir do DNA genômico, já 

foi empregada para clonagem de outras lectinas (STANCOMBE et al, 2003). Kusui e 

colaboradores (1991) observaram que o gene codificante para a lectina de Bauhinia 
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purpurea não apresentava íntrons e que este fato também era observado em outros 

genes que expressam lectinas de leguminosas. Esses dados revelam que essas 

proteínas pertencem a uma família multigênica e, similares a outros genes para 

lectinas de leguminosas, em geral, não possuem íntrons (EVENSEN et al., 1991; 

HUNG et al., 1994). 

Para lectinas da família Morácea quase nenhum estudo foi realizado com 

relação à presença de íntrons, o que se sabe é que o gene RTM1 de Arabidopsis 

thaliana, que expressa proteínas envolvidas no sistema de defesa dessa planta 

contra vírus, possui íntrons e que ele tem uma grande similaridade com os genes 

que expressam a jacalina (lectina de Artocarpus integrifolia) e a aglutinina de 

Maclura pomifera (CHISHOLM et al., 2000). 

O uso de iniciadores degenerados tem sido usado, com sucesso, para 

isolar membros de famílias multigênicas e genes de várias espécies. A amplificação 

do DNA representa parte do gene de interesse que pode ser usado para detectar 

seqüências homólogas utilizando uma sonda de hibridização com alta identidade com 

a seqüência de interesse servindo para formar bibliotecas genômicas correspondente 

ao cDNA ou a clones do DNA genômico (McPHERSON et al., 1996). 

Em vegetais, já foram usados iniciadores degenerados para clonagem de 

genes que apresentam alto grau de similaridade mesmo em espécies diferentes 

como é o caso do uso desse tipo de iniciadores utilizados na clonagem do gene da 

anexina, uma proteína comum no tomate, na Arabidopsis sp., na batata e na aveia, 

sendo que para a clonagem dessa proteína desses vegetais, foram desenhados 

oligonucleotídeos degenerados baseado somente na seqüência primária da anexina 

encontrada no tomate (SMALLWOOD et al., 1992). Se determinada seqüência 

nucleotídica apresentar um alto grau de degenerância esse pode ser minimizado com 

o uso de uma base nitrogenada “coringa”, a inosina, que pode diminuir a 

degenerância de um iniciador de três a quatro vezes (KNOTH et al., 1988; BATZER et

al., 1991). 
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4.2 – ESTRATÉGIA II: Síntese da seqüência do gene da frutalina otimizado para 

expressão em Pichia pastoris. 

 

Uma segunda abordagem envolvendo a síntese “in vitro” das seqüências 

das cadeias alfa e beta da frutalina foi seguida na tentativa de, através de outro 

caminho, obter-se o gene que codifica para a frutalina. 

 

4.2.1 – Síntese de seqüências dos fragmentos do gene que codificam para as cadeias 

alfa e beta da frutalina. 

 

Visando a expressão da frutalina em Pichia pastoris, os fragmentos do 

gene para a cadeia alfa e beta foram sintetizados pela empresa GenScript, com base 

na seqüência primária da frutalina e em seqüências “guesmer” apropriadas. As 

seqüências otimizadas foram inseridas no vetor pUC57 originando 2 vetores pUC57 

alfa e o pUC57 beta. Tais seqüências são mostradas na Tabela 01 e Anexos. 

O uso da técnica para sintetizar e otimizar “in vitro” um gene de interesse 

já vem sendo adotado com sucesso a algum tempo. Em 1997, Kim  e colaboradores 

utilizaram códons otimizados da eritropoietina humana (EPO) para expressá-la, com 

altos níveis, em células mamárias. Sinclair e Choy (2002) fizeram uso de códons 

otimizados da glucocerebrosidase humana para expressão em Pichia pastoris. Yadava 

e Ockenhouse (2003) estudaram o efeito da otimização de códons no nível de 

expressão e funcionalidade de uma vacina para malária tanto em sistemas 

procariotos como eucariotos. Recentemente, Rabhi-Essafi e Fathallah (2007) 

utilizaram a otimização de códons para melhorar o rendimento do interferon humano 

α recombinante em P. pastoris. Nesse trabalho, temos o primeiro relato da utilização 

dessa metodologia para expressar, em Pichia pastoris, lectinas de origem vegetal. 
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TABELA 01 – Seqüências de nucleotídeos otimizadas para a cadeia alfa e a cadeia beta da frutalina sintetizadas pela empresa 

GenScript, com base na seqüência primária da lectina e em seqüências “guesmer” e inseridas no vetor pUC57 

Cadeia Seqüências de aminoácidos e de nucleotídeos 
GKAFDDGAFTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEVSGYTGNVSGYV
VVRSLTFKTNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWLDYFSMYLSL 

Aminoácidos da 
cadeia alfa 

 

Nucleotídeos 
sintetizada para a 

cadeia alfa 

GAATTCGGTAAAGCTTTCGACGATGGAGCTTTTACTGGAATTAGAGAGATTAATTTGTCTTACAACAAAGAAACT
GCTATTGGTGACTTTCAAGTTGTTTATGATTTGAACGGTTCTCCATACGTTGGACAAAACCATAAGTCTTTTATTA
CTGGTTTTACTCCTGTTAAAATTTCCTTGGATTTTCCATCCGAATACATTATGGAAGTTTCAGGTTACACAGGTAA
TGTTTCTGGTTATGTTGTTGTTAGATCATTGACTTTCAAGACTAACAAAAAGACTTATGGACCATACGGAGTTACT
TCTGGTACTCCTTTTAATTTGCCAATTGAAAATGGTTTGATTGTTGGTTTTAAAGGTTCCATTGGTTACTGGTTGG
ACTATTTCTCCATGTACTTGTCTTTGAATCTAGA 

NQQSGKSQTVIVGPWGAKVS Aminoácidos da 
cadeia beta 

 
Nucleotídeos 

sintetizado para a 
cadeia beta 

GAATTCAATCAACAATCTGGTAAATCTCAAACTGTTATTGTTGGTCCATGGGGTGCTAAGGTTTCTAATCTAGA 

Os sítios de restrição para as enzimas são: EcoRI (GAATTC) e XbaI (TCTAGA). 
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4.2.2 – Construção dos vetores para clonagem em Pichia pastoris 

 

Os clones de E. coli TOP 10 transformados com os vetores pUC57α e 

pUC57β obtidos pelo plaqueamento em meio LB com ampicilina 10 µg.mL-1 são 

mostrados na Figura 08. 

 

 

FIGURA 08: Clones de E. coli TOP10 transformadas com os vetores pUC57α e 

pUC57β 

 

A partir desse material procedeu-se a extração dos plasmídeos do qual 

obteve as concentrações mostradas na TABELA 02. 
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Clone A260 nm A280 nm A260/A280 Concentração (µg⋅µL-1) 

E. coli TOP10::pUC57α 0,0587 0,1075 1,8313 2,68 

E. coli TOP10::pUC57β 0,0503 0,0979 1,9463 2,44 

TABELA 02 - Quantificação do DNA plasmidial extraídos de E. coli TOP10 

transformadas com os vetores pUC57α e pUC57β 

Figura 09 – Gel de agarose 1,5% mostrando a digestão dos plasmídeos com as 

enzimas XbaI e EcoRI. Volume aplicado: 10 µL. Marcador utilizado: 5 

µL de GeneRuler™ 100 bp Plus. 

 

De posse do DNA plasmidial desses clones realizou-se uma digestão com 

as enzimas de restrição EcoRI e XbaI (Figura 09). 

 

 

As bandas foram extraídas do gel e inseridas no vetor pPICZαA 

previamente digerido com as mesmas enzimas. A inserção dos cassetes referentes às 

cadeias α e β do gene da frutalina no vetor para expressão em P. pastoris pPICZαA 

foi confirmada através da técnica de PCR de colônia conforme mostrado nas Figuras 

10 e 11. 
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Figura 10 – Gel de agarose 1% mostrando o inserto referente à cadeia alfa (399 bp) amplificado por PCR de colônia obtido a 
partir de transformantes de P. pastoris com iniciadores α5 e α6. CN = Controle Negativo (P. pastoris KM71), CP = 
Controle Positivo (pPICZαA + α); M = Marcador (5 µL de O´GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder). Volume aplicado: 10 
µL. 

 

Figura 11 – Gel de agarose 1% 
de colônia com o ini
(pPICZαA + β); M =
57 

mostrando o inserto referente à cadeia beta + fator alfa + AOX1 (600 bp) amplificado por PCR 
ciador AOX1 e o iniciador β6. CN = Controle Negativo (P. pastoris KM71), CP = Controle Positivo 
 Marcador (5 µL de O´GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder). Volume aplicado: 10 µL. 
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4.2.3 – Transformação em Pichia pastoris. 

 

O sucesso da transformação de P. pastoris foi comprovado a partir da 

extração do DNA genômico das 22 colônias de P. pastoris transformadas, e revelado 

por hibridação Southern. Como se pode observar, os clones 1 e 14 foram os que 

apresentaram marcações mais intensas, indicando assim, uma melhor integração ao 

genoma. Esses clones foram usados para os ensaios de expressão (Figura 12). 

 

FIGURA 12 - Membrana obtida por hibridação Southern. M = Marcador (5 µL do DNA 

Molecular Weight Marker VI, DIG-labeled, Roche) 

 

Para a cadeia beta não foi possível confirmar a integração do fragmento 

desse gene ao DNA genômico de P. pastoris. Tal fato pode ser justificado pelo 

pequeno tamanho desse fragmento (somente 60 bp) o que o torna de difícil 

detecção. 

O número de cópias do gene é o primeiro parâmetro crítico num sistema 

de expressão e pode explicar as diferenças observadas nas proteínas produzidas nos 

diferentes clones. Vários exemplos na literatura indicam que o aumento do número 

de cópias pode aumentar significativamente a produtividade. Exemplos utilizando P. 

pastoris foram descritos por Clare et al., (1991), McGrew et al., (1997) e Vassileva et

al., (2001). Contudo, Hohenblum et al., (2004) encontraram uma correlação positiva 
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entre o número de cópias e o rendimento, apenas quando eram integradas 1 a 2 

cópias do gene, chegando mesmo a obter uma correlação negativa quando o 

número de cópias era igual ou superior a 3. 

 

4.2.5 – Indução e Expressão da Cadeia Alfa da Frutalina 

 

O crescimento dos clones 1 e 14 de P. pastoris transformada com o vetor 

pPICZαA + cadeia α, detectado pela hibridação Southern foram monitorados até 

atingir a uma leitura de densidade óptica (600 nm) igual a 3,0 tendo obtido esse  

resultado a 30 oC, com agitação de 150 rpm. 

A secreção de proteínas pelas colônias livres de glicerol e deixadas sobre 

agitação na presença de metanol a diferentes temperaturas foi seguida por medidas 

de absorbância, sendo a temperatura de 20 oC a que propiciou a secreção de 

proteínas em maior intensidade. A Figura 13 mostra os resultados em concentração 

de proteína por mL do meio de cultura ao longo de 7 dias de experimento. 

 

  

FIGURA 13 – Dosagem de proteína solúvel excretada durante as induções. A = 

fermentação em pequena escala; B = fermentação em larga escala. 

Albumina = controle positivo; Alfa 14 = clones 14 de P. pastoris 

transformada com o vetor pPICZαA::cadeia α. Alfa 1 = clones 1 de P. 

pastoris transformada com o vetor pPICZαA::cadeia α. KM = controle 

negativo. 
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O clone alfa 14 teve um comportamento inicial semelhante ao controle 

positivo (albumina) seguida de uma diminuição e posterior crescimento rápido, 

atingindo no sexto dia um valor próximo àquele da albumina. No sexto dia, o teor de 

proteína excretado era cerca de 120 µg.mL-1. 

Quando o processo foi repetido em larga escala somente com o clone alfa 

14, a 20 oC, um resultado positivo da mesma ordem de grandeza do experimento em 

pequena escala foi obtido. A secreção de proteínas foi também seguida por 

eletroforese em gel de poliacrilamida (Figura 14) na qual se verifica a presença de 

uma banda protéica com massa molecular em torno de 17 kDa, um pouco acima do 

valor esperado para a cadeia alfa da frutalina. Esses resultados sugerem que a 

proteína de interesse pode estar sendo processada de maneira incorreta ou que a 

glicosilação ocorreu em maior intensidade, fato também observado por 

Sahasrabuddhe et al., (2004) quando expressou a lectina de Artocarpus integ i olia 

(jacalina). 

r f

 

FIGURA 14 – SDS-PAGE 15% mostrando a banda esperada para a cadeia alfa da 

frutalina a partir do quarto dia das induções em larga escala. 

Condições da corrida: 150 V por 1 h. Volume aplicado: 20 µL. Frut. = 

frutalina não recombinante. 
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Com alíquotas do meio de cultura obtido nas diversas induções realizadas, 

foram feitas determinações de atividade hemaglutinante obtendo-se resultado 

negativo em todas elas o que pode indicar que a proteína foi expressa ou está sendo 

sintetizada na forma inativa ou não está em concentração suficiente para causar uma 

hemaglutinação. A referida banda também não foi detectada no ensaio imunológico 

por “westen blotting”. 

A extração das proteínas das células do clone α14 não apresentou 

nenhuma banda correspondente a cadeia α da frutalina. 

 

 

4.3 – ESTRATÉGIA III: Isolamento do Gene da Frutalina a partir do mRNA Presente 

na Semente Imatura para Obtenção do cDNA por RT-PCR. 

 

4.3.1 – Extração de RNA Total de Sementes Imaturas de Fruta Pão 

 

A extração do RNA total a partir das sementes imaturas de fruta pão, 

utilizando a metodologia já mencionada, mostrou as concentrações indicadas na 

Tabela 03. 

 

Tabela 03 - Quantificação do RNA total de sementes imaturas de fruta pão 

Eluição A260 nm A280 nm A260/A280 Concentração (µg⋅µL-1) 

1 0,012 0,005 2,40 0,048 

2 0,014 0,006 2,33 0,056 

 

4.3.2 – Amplificação do cDNA da Frutalina por RT-PCR 

 

Embora o RNA total isolado tenha apresentado um baixo rendimento 

(aproximadamente 2,4 µg de RNA por 400 mg de tecido), a relação de absorbância 
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A260/A280 de aproximadamente 2,4 demonstra que esse RNA está suficientemente 

puro para ser usado na reação de RT-PCR. 

O RNA total extraído das sementes foi analisado através de eletroforese 

em gel de agarose. A reação de RT-PCR usando os oligonucleotídeos específicos para 

o gene da frutalina e o RNA total extraído da semente imatura resultou na 

amplificação do gene da frutalina (Figura 15). Uma banda com aproximadamente 

500 pb foi amplificada, resultado esperado para o gene da frutalina já que este 

apresenta 469 pb. 

A        B 

Figura 15 – Eletroforese em gel de agarose 1,5% do RNA total extraído de sementes 

de Artocarpus incisa. A ⇒  Eletroforese em gel de agarose 1,5% do 

cDNA de sementes de fruta pão amplificado pelo técnica do RT-PCR.     

B ⇒ O marcador utilizado foi 250 ng de φX174 RF DNA/Hae III 

Fragments (INVITROGEN). 
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A transformação das células quimicamente eletrocompetentes de E. coli 

One Shot® Mach1™-T1R, resultou em 16 colônias que, após a confirmação da 

inserção por PCR de colônia, resultou somente em 6 clones positivos (clones: 1, 5, 6, 

7, 9 e 10 - Figura 16). Esses clones foram utilizados para cultura permanente em 

glicerol e realizou-se a extração do DNA plasmidial para ser utilizado na reação de 

seqüênciamento. 

 

FIGURA 16 - Eletroforeses em gel de agarose 1% do PCR de colônia das 16 colônias 

de E. coli One Shot® Mach1™-T1R, mostrando os clones com o cDNA 

da frutalina amplificado. Volume aplicado: 10 µL. CN = controle 

negativo; CP = controle positivo; M = marcador (5 µL de φX174 RF 

DNA/Hae III fragments). 

 

Após a identificação das colônias positivas através da técnica da PCR de 

colônia foi realizada uma extração do DNA desses clones para verificar a qualidade e 

quantidade do material obtido. A quantidade foi avaliada espectrofometricamte e a 

qualidade foi avaliada por eletroforese em gel de agarose 1% com brometo de etídio 

(0,5 µg.mL-1). Os resultados são mostrados na Tabela 04 e Figura 17. 
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TABELA 04 - Quantificação do DNA nos clones de E. coli transformada com o cDNA 

da frutalina 

Clones 
Comprimento de onda (nm) 

1 5 6 7 9 10 

230 0,151 0,429 0,362 0,396 0,351 0,150 

260 0,082 0,269 0,208 0,212 0,194 0,109 

280 0,081 0,242 0,179 0,165 0,152 0,086 

320 0,059 0,156 0,093 0,061 0,057 0,042 

Razão A260/A280 1,012 1,111 1,162 1,284 1,276 1,267 

Concentração (ng⋅µL-1) 57,50 282,50 287,50 377,50 342,50 167,50 

 

Os clones foram utilizados para uma nova PCR nas mesmas condições 

anteriores a fim de aumentar a concentração de seus produtos, cujo perfil 

eletroforético é mostrado na Figura 17. 

 

FIGURA 17: Eletroforese em gel de agarose 1% mostrando os produtos da PCR 

utilizada para aumentar a concentração dos produtos obtidos a partir 

da PCR de colônia. Volume aplicado: 10 µL. CN = controle negativo; M 

= marcador (5 µL de φX174 RF DNA/Hae III fragments). 
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4.3.3 – Seqüências Obtidas dos Clones do cDNA da frutalina 

 

Os seis clones que tiveram sua transformação confirmada por PCR de 

colônia foram seqüenciados e foram obtidas sequências do cDNA da frutalina 

completas e de qualidade (Phred > 20) para todos os clones utilizados. A utilização 

da técnica da PCR de colônia vem sendo usada com sucesso na confirmação de 

insertos utilizados para seqüenciamento (AITA, 2002; JORGE, 2002). 

Todas as seqüências determinadas apresentaram um alto valor de 

similaridade com a seqüência do gene da jacalina anteriormente depositada no 

GenBank. A Figura 18 mostra o alinhamento das seqüências de nucleotídeos dos 

clones obtidos com a sequencia da frutalina depositada no GenBank. A seqüencia 

traduzida de aminoácidos dos clones obtidos com a seqüência de aminoácidos da 

jacalina está representado na Figura 19. 
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FIGURA 18 – Alinhamento da seqüências de nucleotídeos dos clones da frutalina 

obtidos por RT-PCR. 
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FIGURA 19 – Alinhamento das seqüências de aminoácidos correspondentes à 

seqüência nucleotídica da frutalina obtidas por RT-PCR. ARPJACA 

representa a seqüência da jacalina. 
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4.3.4 – Clonagem do cDNA da Frutalina em E.coli TOP10 e DH10B. 

 

De todos os clones seqüenciados, escolheu-se o clone 6 para extração do 

DNA plasmidial e, em seguida, cloná-lo em células de E. coli TOP10 e DH10B. Após 

clonagem, realizou-se a extração do DNA dessas células, obtendo-se as 

concentrações mostradas na Tabela 05. 

 

Tabela 05 - Quantificação do DNA plasmidial extraídos de E. coli TOP10 e DH10B 

transformadas com o cDNA da frutalina 

Clone 6 A260 nm A280 nm A260/A280 Concentração (µg⋅µL-1) 

E. coli TOP10 0,339 0,203 1,669 0,83 

E. coli DH10B 0,384 0,227 1,691 1,18 
 

De posse do DNA plasmidial desses clones realizou-se uma digestão com 

as enzimas de restrição EcoRI e NotI e as bandas foram extraídas do gel e inseridas 

no vetor pPICZαA previamente digerido com as mesmas enzimas. A confirmação da 

inserção do cDNA ao vetor pPICZαA foi confirmada por PCR, utilizando-se os 

iniciadores do gene da AOX1 (Figura 20). 
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FIGURA 20 - Eletroforese em gel de agarose 1% mostrando o plasmídeo íntegro de 

3,6 kb (setas brancas) e o produto da digestão pelas enzimas de 

restrição EcoRI e NotI (seta verde). Volumes aplicado: 10 µL. 

Marcadores (5 µL de λ DNA/Hind III fragments – alta massa moecular 

e 5 µL de φX174 RF DNA/Hae III fragments – baixa massa molecular). 

 

4.3.5 – Clonagem e Expressão, em Pichia pastoris, do Gene que Expressa para 

Frutalina. 

 

Para a expressão da frutalina em Pichia pastoris foram utilizadas duas 

estirpes dessa levedura: KM71 e GS115. Após a linearização do vetor 

pPICZαA::frutalina com a enzima SSTI, este foi utilizado na transformação de células 

eletrocompetentes de P. pastoris KM71 e GS115 recém preparadas. Após a 

eletroporação, as células foram plaqueadas em meio YPDS com diferentes 

concentrações finais de Zeocina® (100 µg.mL-1 e 500  µg.mL-1), sendo que, após 72 

h em estufa bacteriológica a 36 ºC, cresceram várias colônias (Tabela 06). 
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TABELA 06: Número de colônias obtidas e concentração do antibiótico utilizado nas 

diferentes estirpes de Pichia pastoris testadas 

Estirpe Concentração de Zeocina® (µg.mL-1) Número de colônias 

100 7 
Pichia pastoris KM71 

500 3 

100 3 
Pichia pastoris GS115 

500 3 

 

De todas as colônias que cresceram foi realizado cultura permanente em 

glicerol e um clone, oriundo de uma concentração de 500 µg.mL-1 de zeocina® para 

cada estirpe foi escolhido, ao acaso, para a expressão da frutalina recombinante 

(rFtl). O fato de se ter escolhido clones que tenham crescido em uma concentração 

maior de antibiótico deve-se ao fato desses clones terem sofrido uma maior pressão 

de seleção, indicando assim que, nesses clones, há um maior número de cópias 

integrado ao genoma de P. pastoris. Recente revisão sobre expressão heteróloga de 

proteínas em Pichia pastoris realizada por Daly e Hearn (2005) diz que quanto maior 

o número de cópias do gene inserido no genoma do hospedeiro, melhor nível de 

expressão extracelular é esperado. 

O crescimento do clone de cada estirpe P. pastoris transformada com o 

vetor pPICZαA::frutalina foi monitorado até chegar a uma leitura de densidade 

óptica (600 nm) igual a 3,0 tendo obtido esse  resultado a 30 ºC, com agitação de 

150 rpm em meio BMGY. 

A secreção de proteínas pelas colônias livres de glicerol, deixadas sobre 

agitação na presença de metanol (meio BMMY) foi testada em diferentes 

temperaturas, uma vez que não se observou uma quantidade significativa de 

proteínas a temperatura de 28 oC. Uma quantidade significativa de proteínas 

excretada só foi observada a 18 ºC, sendo monitorada durante 5 dias de indução. A 

Figura 21 mostra os resultados em concentração de proteína por mL do meio de 

cultura ao longo de 5 dias de experimento num volume de 500 mL de meio BMMY. 
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FIGURA 21 – Dosagem de proteína solúvel excretada durante a indução a 18 oC. 

Albumina = controle positivo; KM71 = P. pastoris estirpe KM71 

transformada com o vetor pPICZαA::frutalina. GS115 = P. pastoris 

estirpe GS115 transformada com o vetor pPICZαA::frutalina. C. N. = 

controle negativo. 

 

A necessidade de otimização da expressão de proteínas em P. pastoris 

como relação aos parâmetros externos, que influenciam na produção heteróloga, 

como pH, temperatura, agitação, aeração e composição química do meio de cultura 

é uma das estratégias para maximizar a expressão de proteínas. Dentre esses 

fatores, destaca-se a temperatura como fator limitante para o sucesso da otimização 

(COS et al., 2006b; MATTANOVICH et al., 2004). A diminuição da temperatura tanto 

pode reduzir a proteólise no meio de cultura (JAHIC et al., 2003) como também pode 

aumentar o rendimento de proteínas expressas por Pichia pastoris (LI et al., 2001). 
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Quando se realizou eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições 

desnaturantes pode-se observar bandas correspondentes à frutalina recombinante 

(rFtl), expressa pelas estirpes KM71 e GS115 de P. pastoris, com massa molecular 

aparente em torno de 17 kDa, valor com cerca de 2 kDa maior que o apresentado 

por uma banda da frutalina não recombinante (Figura 22). Esse fato pode ser 

explicado, principalmente por dois fatores muito comuns quando se utiliza esse 

sistema de expressão extracelular para proteínas, a presença do peptídeo sinal para 

secreção e glicosilação da proteína recombinante. Concordando assim, com os 

relatos feitos por Raemaekers et al., (1999) quando expressou, em P. pastoris, a 

aglutinina de P. vulgaris e por Sahasrabuddhe et al., (2004) quando expressou, em 

E. coli, a lectina α-D-galactose ligante de Art ocarpus integrifolia (jacalina). r
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FIGURA 22 – Eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes 

(PAGE-SDS, 15%) das proteínas obtidas a partir do sobrenadante 

dos meios de cultura e após a precipitação das proteínas com 

acetona gelada. Linhas 1 e 2: 20 µ L do controle positivo 

(sobrenadante do meio de cultura de Pichia pastoris GS115 Albumin); 

Linhas 3 e 4: 20 µL das proteínas do sobrenadante precipitada com 

acetona gelada da cultura de Pichia pastoris KM71::frutalina; Linha 5: 

5 µL do Marcador BenchMark™ pre-stained protein ladder; Linha 6 e 

7: 20 µL das proteínas do sobrenadante precipitada com acetona 

gelada da cultura de Pichia pastoris GS115::frutalina. 
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Na figura 23 pode-se observar o resultado obtido por “westen blotting” 

quando as bandas protéicas obtidas por SDS-PAGE correspondentes à frutalina 

nativa e recombinante das estirpes KM71 e GS115 foram eletrotransferidas. 

Enquanto a frutalina nativa e recombinante expressa na estirpe GS115 foram 

reconhecidas pelos anticorpos anti-frutalina, a frutalina recombinante expressa pela 

estirpe KM71 o foi muito fracamente. Como as duas formas recombinantes tiveram 

origem no mesmo plasmídeo é de se esperar que não haja diferenças no 

comprimento da cadeia de aminoácidos, sugerindo assim que o observado seja 

devido a diferenças na glicosilação pelas duas estirpes testadas. Estas diferenças 

podem ter ocasionado mascaramento ou desaparecimento de epítopos presentes na 

frutalina nativa. 

O fato da estirpe GS115 possuir o gene da álcool oxidase I (AOX1) mais 

ativo que a estirpe KM71 talvez explique o fato da frutalina recombinante (rFtl) ter 

sido reconhecida imunologicamente somente nesta estirpe, pois quanto mais 

eficiente for o processamento pós-traducional (glicosilação), maior a probabilidade 

de mais sítios expostos para serem reconhecidos pelo anti-corpo. Outra possibilidade 

a ser investigada, é que possa ter ocorrido um processo de peoteólise maior pela 

estirpe KM71 quando comprada a estirpe GS115, visto que essas estirpes são 

capazes de secretar proteases (DALY, HEARN; 2005). 

Trabalhos encontrados na literatura indicam que a forma glicosilada de 

proteínas recombinantes, produzidas em P. pastoris, apresentam menor afinidade 

devido, essencialmente, à N-glicosilação (BORASTON et al., 2001; BORASTON et al., 

2003). A qualidade do peptídeo obtido, incluindo o grau de glicosilação pode 

depender do estado fisiológico da célula, que depende, por sua vez, das condições 

de cultivo (CUNHA et al., 2004; SHI et al., 2003). 
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FIGURA 23 – Imunodetecção (“westen blotting”) da frutalina recombinante (rFtl) no 

sobrenadante de cultura de Pichia pastoris transformada com o gene 

da frutalina com IgG total anti-frutalina. Linha M: 5 µL do Marcador 

BenchMark™ pre-stained protein ladder; Linha 1: 10 µL de frutalina 

obtida a partir de sementes de fruta-pão; Linhas 2 e 3: 20 µL das 

proteínas do sobrenadante precipitada com acetona gelada da cultura 

de Pichia pastoris KM71::frutalina; Linhas 4 e 5: 20 µL das proteínas 

do sobrenadante precipitada com acetona gelada da cultura de Pichia 

pastoris GS115::frutalina. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que: 

 

A tentativa de clonagem, a partir do DNA genômico, não se mostrou 

adequada para o gene da frutalina pelo fato do gene, aparentemente, apresentar 

íntrons. Por outro lado, quando de obteve o cDNA da frutalina, a partir de semente 

maduras, e o integrou ao genoma de Pichia pastoris, esta foi capaz de expressar a 

frutalina recombinante (rFtl) para o meio extra celular. 

 

 

 

77 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

78 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADAR, R., STREICHER, H., ROZENBLATT, S.; SHARON, N. Synthesis of soybean 

agglutinin in bacterial and mammalian cells. Eur. J. Biochem. 249, 684 – 689, 

1997. 

AITA, C. A. M. Clonagem e Caracterização de Genes Regulados por Glicose 

em Ilhotas Pancreáticas Humanas. Tese. Instituto de Quimica. Universidade de 

São Paulo. São Paulo 2002. 

ALI, Y. B.; CARRIÈRE, F.; ABOUSALHAM, A. High-level constitutive expression in 

Pichia pastoris and one-step purification of phospholipase D from cowpea (Vigna 

unguiculata L. Walp). Protein Expression and Purification. 51. 162–169. 2007. 

ALTSCHUL, S. F.; GISH, W.; MILLER, W.; MYERS, E. W.; LIPMAN, D. J. Basic Local 

Alignment Search Tool. Journal Molecular Biology 215, 403 – 410, 1990. 

AMADEO, G. I.; MOREIRA, R.; LIMA, R.; TEIXEIRA, D.; KRATJE, R.; 

ETCHEVERRIGARAY, M. Screening of lectins from South American plants used as 

affinity ligands to purify rhEPO. Braz. J. Chem. Eng., 20, 21 – 26, 2003. 

AMANO, K.; TAKASE, M.; ANDO, A.; NAGATA, Y. Production of functional lectin in 

Pichia pastoris directed by cloned cDNA from Aleuria aurantia. Bioci. Biotechnol. 

Biochem., 67 (10), 2277 – 2279. 2003. 

AUB, J. C.; SANFORD, B. H.; COTE, M. N.  Studies on reactivity of tumor and normal 

cells to a wheat germ agglutinin. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 54, 396 – 399, 1965. 

AUB, J. C.; TIESLAU, C.; LANKESTER, A.  Reactions of normal and tumor cell to 

enzymes. I. Wheat-germ lipase and associated mucopolysaccharides. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA., 50, 613 – 619, 1963. 

79 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

AUSUBEL, F. M.; BRENT, T.; KINGSTON, R. E.; MOORE, D. D.; SEIDMAN, J. G.; 

SMITH, J. A.; STRUHL, K. Currents Protocols in Molecular Biology. New Jersey: 

Wiley. 4v. 1998. 

BACHMANN, B; LUKE, W.; HUNSMANN, G. Improvement of PCR amplified DNA 

sequencing with the aid of detergents. Nucl. Acids Res,. 18, 1309, 1990.

BARRAL, P.; BATANERO, E.; VILLALBA, M.; RODRÍGUEZ, R. Expression of the major 

olive pollen allergen Ole e 10 in the yeast Pichia pastoris: Evidence of post-

translational modifications. Protein Expression and Purification 44. 147–154. 

2005. 

BARTUTIS, R. R.; JIMÉNEZ, M. M.; MANSUR, M.; BRITO, Y. S.; PIMENTAL, T.  

Estudio de la estabilidad genética del sistema de expresión de la proteína E del virus 

dengue 4 en la levadura metilotrófica Pichia pastoris. Rev Cubana Med Trop; 57:3. 

2005. 

BATZER, M. A.; CARLTON, J. E.; DEININGER, P. L. Enhanced evolutionar PCR using 

oligonucleotides with inosine at the 3'-terminus. Nucleic Acids Res. 19, no. 18. 

1991. 

BAUMGARTNER, P.; HAPER, K.; RAEMAEKERS, R.J.M.; DURIEUX, A.; GATEHOUSE, 

M.R.; DAVIES, H.; TAYLOR, M. Large-scale production and purification of 

recombinant Galanthus nivalis agglutinin (GNA) expressed in the methylotrophic 

yeast Pichia pastoris. Biotechnology Letters, 25, 1281 - 1285, 2003. 

BAUMGARTNER, P.; RAEMAEKERS, R.J.M.; DURIEUX, A.; GATEHOUSE, A.; DAVIES, 

H.; TAYLOR, M. Large-scale production, purification, and characterization of 

recombinant Phaseolus vulgaris phytohemagglutinin E-form expressed in the 

methylotrophic yeast Pichia pas oris. Protein Expression and Purification, 26, 

394 – 405, 2002. 

t

BERDY, J. Bleomycin-type antibiotics. IN: Amino Acid and Peptide Antibiotics. Berdy, 

J. ed. CRC. Boca Raton, FL, 459 – 497. Citado por: HIGGINS, D. R.; GREGG, J. M. 

80 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

Introduction to Pichia pastoris. In: HIGGINS, D. R.; GREGG, J. M. Ed. Pichia 

protocolls. Methods in Molecular Biology. Vol. 103. p. 41 – 53. Humana Press, 

Totowa. 1998, 270 pp. 

BEZERRA, W. M.; CARVALHO, C. P. S.; MOREIRA, R. A.; GRANGEIRO, T. B. 

Establishment of a heterologus system for the expression of Canavalia brasiliensis 

lectin: a model for the study of protein splicing. Genetics and Molecular 

Research. 5(1), 216 – 223, 2006. 

BLASCO, E.; NGOG, L. D.; AUCOUTURIER, P.; PREUD´HOMME, J. L. Mitogenic 

activity of new lectins from seeds of wild Artocarpus species from Vietnam. C. R. 

Acad. Sci. Paris. 319, 405 – 406. 1996. 

BLUM, H.; BEIER, H.; GROSS, H. J. Improved silver staining of plant proteins, RNA 

and DNA in polyacrylamide gels. Eletrophoresis, v. 8, p. 93 – 99, 1987. 

BORASTON, A., B., SANDERCOCK, L., E., WARREN, R., A., KILBURN, D. G. O-

glycosylation of a recombinant carbohydrate-binding module mutant secreted by

Pichia pastoris. J Mol Microbiol Biotechnol. 5 (1), 29 – 36. 2003. 

 

BORASTON, A., B., WARREN, A., R., J., KILBURN, G., D. Glycosylation by Pichia 

pastoris decreases the affinity of a family 2a carbohydrate-binding module from 

Cellulomonas fimi: a functional and mutational analysis. Biochem J. 358, 423 – 430. 

2001. 

BOYD, W. C.; SHAPLEIGH, E. Separation of individuals of any blood group into 

secretors and non-secretors by use of a plant agglutinin (lectin). Blood, 9, No 12, 

1195 – 1198,  1954. 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

Biochemistry, v. 722, p. 248 – 254, 1976. 

81 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

BRADY,C. P.; SHIMP, R. L.; MILES, A. P.; WHITMORE, M.; STOWERS, A. W. High-

level production and purification of P30P2MSP119, an important vaccine antigen for 

Malaria, expressed in the methylotropic yeast Pichia pastoris. Protein Expression 

and Purification 23, 468–475. 2001. 

BRAGA, R. Plantas do Nordeste, Especialmente do Ceará. Fortaleza, 1953. 

Reproduzido na Coleção Mossoroense, 3a ed., v. XLII. 523p. Mossoró, 1976.  

BRANDO-LIMA, A. C.; SALDANHA-GAMA, R. F.; PEREIRA, C. R.; VILLELA, C. G.; 

SAMPAIO, A. L. F.; MONTEIRO-MOREIRA, A. C. O.; HENRIQUES, M. G. M. O.; 

MOREIRA, R. A.; BARJA-FIDALGO, C. Involvement of phosphatidylinositol-3 kinase–

Akt and nuclear factor kappa-B pathways in the effect of frutalin on human 

lymphocyte. International Immunopharmacology, 6, (3), 465 – 472, 2006. 

BROWN, S. M. Bioinformatics: a Biologist´s Guide to Biocomputing and the 

Internet. Eaton Publishing. Natick, MA. USA. 188p. 2000. 

CAMPANA, P. T.; MORAES, D. I.; MONTEIRO-MOREIRA, A. C. O.; BELTRAMINI, L. M. 

Unfolding and refolding studies of frutalin, a tetrameric D-galactose binding lectin. 

Eur. J. Biochem. 269, 753 – 758. 2002. 

CANALES, M.; ENRÍQUEZ, A.; RAMOS, E.; CABRERA, D.; DANDIE, H.; SOTO, A.; 

FALCÓN, V; RODRÍGUEZ, M.; FUENTE, J. Large-scale production in Pichia pastoris of 

the recombinant vaccine Gavac™ against cattle tick. Vaccine 15:4,  414 – 422. 

1997. 

CARVALHO, C. P. S. Clonagem e expressão do gene da lectina de Canavalia 

brasiliensis (ConBr) em Pichia pastoris e Nicotiana tabacum. Fortaleza: UFC. 

Tese de Doutorado. 2004. 145p. 

CEREGHINO, G. P. L.; CEREGHINO, J. L.; ILGEN, C.; CREGG, J. M. Production of 

recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Current 

Opinion in Biotechnology, 13, 329-332, 2002. 

82 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

CEREGHINO, J. L.; CREGG, J. M. Heterologous protein expression in the 

methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiology Reviews, 24, 45 – 66, 

2000. 

CHAO, Q.; ETZLER, M. Incorrect targetting of plant vacuolar lectins in yeast. J. Biol. 

Chem. 269, 20866 – 20871, 1994. 

CHISHOLM, S. T.; MAHAJAN, S. K.; WHITHAM, S. A.; YAMAMOTO, M. L.; 

CARRINGTON, J. C. Cloning of the Arabidopsis RTM1 gene, which controls restriction 

of long-distance movement of tobacco etch virus. PNAS. 97: 1,4. 489 – 494. 2000. 

CLARE, J. J., ROMANOS, M. A., RAYMENT, F. B., ROWEDDER, J. E., SMITH, M. A., 

PAYNE, M. M., SREEKRISHNA, K., HENWOOD, C. A.,. Production of mouse epidermal 

growth factor in yeast: high-level secretion using Pichia pastoris strains containing 

multiple gene copies. Gene, 105, 205 – 2121. 1991. 

COS, O.; RAMON, R.; MONTESINOS, J. L.; VALERO, F. Operational strategies, 

monitoring and control of heterologus protein production in the methylotrophic yeast 

Pichia pastoris under different promoters: a review. Biotechnol. Bioeng. 95, 145 – 

154. 2006b. 

CRANE, D. I., GOULD, S. J. The Pichia pastoris HIS4 gene: nucleotide sequence, 

creation of a non-reverting his4 deletion mutant, and development of HIS4-based 

replicating and integrating plasmids. Curr. Genet. 26, 443 – 450, 1994. 

CUNHA, A. E., CLEMENTE, J., J., GOMES, R., PINTO, F., THOMAZ, M., MIRANDA, S., 

PINTO, R., MOOSMAYER, D., DONNER, P., CARRONDO, M., J., T., Methanol Indution 

Optimization for scFv Antibody Fragment Prodution in Pichia pastoris. 

Biotechnology and Bioengineering, 86(4), 458 – 467, 2004. 

DALY, R.; HEARN, M. T. W. Expression of heterologous proteins in Pichia pastoris: a 

useful experimental tool in protein engineering and production. J. Mol. Recognit. 

18: 119 – 138. 2005. 

83 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Crane+DI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Gould+SJ%22%5BAuthor%5D


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

DE MEJÍA, E. G.; PRISECARU, V. I. Lectins as bioactive plant proteins: a potential in 

cancer treatment. Crit. Ver. Food Sci. Nutr. 45 (6): 425 – 455. 2005.

DOYDE, J. J.; DOYDE, J. L. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus, 12, 13 – 

15, 1990. 

DURFEE, T.; NELSON, R.; BALDWIN, S.; PLUNKETT, G. 3rd.; BURLAND, V.; MAU, B.; 

PETROSINO, J. F.; QIN, X.; MUZNY, D. M.; AYELE, M.; GIBBS, R. A.; CSÖRGO, B.; 

PÓSFAI, G.; WEINSTOCK, G. M.; BLATTNER, F. R. The complete genome sequence 

of Escherichia coli DH10B: insights into the biology of a laboratory workhorse. J 

Bacteriol. 190 (7) 2597 – 606. 2008. 

EVENSEN, G.; MATHIESEN, A.; SUNDAN, A. Direct molecular cloning and expression 

of two distinct abrin A-chains. Journal of Biological Chemistry. 266, 6848 – 6852. 

1991. 

EWING, B.; HILLIER, L.; WENDL, M. C.; GREEN, P. Base-calling of automated 

sequencer traces using phred. I. Accuracy assessment. Genome Research v. 8, p. 

175 – 185. 1998a. 

FERREIRA, M. V. P. Frutalina, Lectina α-D-Galactose Ligante de Artocarpus 

incisa L. um Estudo com Câncer de Mama. Tese de Doutorado. Fortaleza: UFC, 

2001. 145 p. 

GATIGNOL, A.; DURAND, H.; TIRABY, G. Bleomycin resistance conferred by a drug-

binding protein. FEBS Lett. 28, 230 (1 -2): 171 – 175. 1988. 

GIBAS, C.; JAMBECK, P. Developing Bioinformatics Computer Skills. O´Reilly & 

Associates, Inc. USA. XXXp. 2001. 

GILBERT, W. Why Genes in pieces? Nature. 271(9). 501. 1978. 

84 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22De%20Mej%C3%ADa%20EG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Prisecaru%20VI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

GONZÁLEZ, A. S. Estúdio de la Produción Heteróloga de uma Lipasa del 

Hongo Rhizopus oryzae em la Levadura Metilotrófica Pichia pastoris. Tesi 

Doctoral. Universitat Autônoma de Barcelona. 2001. 

GORDON, D.; ABAJIAN, C.; GREEN, P. Consed: a graphical tool for sequence 

finishing. Genome Research v. 8, p. 195 – 202. 1998. 

GORDON, D.; DESMARAIS, C.; GREEN, P. Automated Finishing with Autofinishi. 

Genome Research v. 11, n. 4, p. 614 – 625. 2001. 

HARAGUCHI, T.; NOMURA, K.; YAGI, F. Cloning and expression of a mannose-

binding Jacalin-related lectin from leaves of Japanese Cycad (Cycas revoluta Thunb.). 

Biosci. Biotechnol. Biochem., 70 (9). 2222 – 2229. 2006. 

HIGGINS, D. R.; GREGG, J. M. Introduction to Pichia pastoris. In: HIGGINS, D. R.; 

GREGG, J. M. Ed. Pichia protocolls. Methods in Molecular Biology. Vol. 103. p. 

1 – 15. Humana Press, Totowa. 270 pp. 1998. 

HOHENBLUM, H., GASSER, B., MAURER, M., BORTH, N., MATTANOVICH, D. Effects 

of gene dosage, promoters, and substrates on unfolded protein stress of 

recombinant Pichia pastoris. Biotechnology and Bioengineering. 85(4), 367 – 

375. 2004. 

HOLLAND, J. B. Polymorphism of PCR-based markers targeting exons, introns, 

promotor regions, and SSRs in maize and introns and repeat sequeances in oat. 

Genome. 44. 1065 – 1076. 2001. 

HÖLTKE, H.J., ANKENBAUER, W., MÜHLEGGER, K., REIN, R., SAGNER, G., SEIBL, R.; 

WALTER, T. The Digoxigenin (DIG) System for non-radioactive labeling and detection 

of nucleic acids-an overview. Cell. Mol. Biol. 41(7), 883 – 905, 1995. 

HU, S.; LI, W.; CHEN, L.; LIU, J. Expression of a recombinant anticoagulant C-type 

lectin-like protein ACFI in Pichia pastoris: Heterodimerization of two subunits is 

requered for its function. Toxixon. 46, p. 716 – 724. 2005. 

85 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

HUNG, C. H.; LEE, M. C.; CHEN, J. K.; LIN, J. Y. Cloning and expression of three 

abrin A-chains and their mutants derived by site-specific mutagenesis in Escherichia 

coli. Eur J Biochem. 15; 219 (1-2): 83 - 87. 1994. 

INVITROGEN LIFE TECHNOLOGIES. EasySelectTM Pichia Expression Kit. A 

manual of methods for expression of recombinant proteins using pPICZ and pPICZα 

in Pichia pastoris. Version G. 2001. 

INVITROGEN LIFE TECHNOLOGIES. TOPO TA Cloning® Kit for Sequencing. Five-

minute cloning of Taq polymerase-amplified PCR products for sequencing. Version N. 

44p.  2004. 

JAHIC, M.; GUSTAVSSON, M.; JANSEN, A. K.; MARTINELLE, M.; ENFORS, S. O. 

Analysis and control of proteolysis of a fusion protein in Pichia pastoris fed-batch 

processes. J Biotechnol, 102 (1) : 45 – 53. 2003. 

JORGE, E. C. Identificação de Seqüências Expressas (EST) em Embriões de 

Gallus gallus. Dissertação. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

Piracicaba. São Paulo. 2002. 

KENNEDY, J. F.; PAIVA, P. M. G.; CORELLA, M. T. S.; CAVALCANTI, M. S. M.; and 

COELHO, L. C. B. B. Lectins, versatile proteins of recognition: a review. 

Carbohyrate Polymers 26, 219 – 230, 1995. 

KIM, C. H.; OH, Y.; LEE, T. H. Codon optimization for high-level expression of human 

erythropoietin (EPO) in mammalian cells. Gene. 199: 293-301. 1997. 

KIM, T.; ZHANG, R.; FENG, W.; CAI, J.; PIERCE, W.; SONG, Z. Expression and 

characterization of human CB1 cannabinoid receptor in methylotrophic yeast Pichia 

pastoris. Protein Expression and Purification, 40, 60 – 70, 2005. 

KJELDSEN, T. Yeast secretory expression of insulin precursors. Appl. Microbiol. 

Biotechnol. 54. 277 – 286. 2000. 

86 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hung%20CH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lee%20MC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chen%20JK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lin%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

KNOTH, K.; ROBERDS, S.; POTEET, C.; TAMKUN, M. Highly degenerate, inosine-

containing primers specifically amplify rare cDNA using the polymerase chain 

reaction. Nucleic Acids Res. 16, 10932 – 10937, 1988. 

KREADER, C. A. Relief of amplification inhibition of PCR with bovine serum albumin 

or T4 gene 32 protein. Applied and Environmental Microbiology 62, 1102 – 

1106, 1996. 

KUSHNIROV, V. V. Rapid and reliable protein extraction from yeast. Yeast. 16, 857 – 

860, 2000. 

KUSUI, K.; YAMAMOTO, K.; KONAMI, Y.; OSAWA, T. cDNA cloning and expression of 

Bauhinia purpurea lectin. Journal Biochemistry   109, 899 - 903. 1991. ,

LAEMMLI, U. K. Cleavage of structure proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature, v. 22, p. 680 – 685, 1970. 

LANNOO, N., VERVECKEN, W, PROOST, P, ROUGÉ, P., VAN DAMME, E. J. M. 

Expression of the nucleocytoplasmic tobacco lectin in the yeast Pichia pastoris. 

Protein Expression and Purification 53: 275–282. 2007. 

LEE, K. J.; KIM, H. W.; GOMEZ, A. M.; CHANG, E. S.; COVI, J. A.; MYKLES; D. L. 

Molt-inhibiting hormone from the tropical land crab, Gecarcinus lateralis: Cloning, 

tissue expression, and expression of biologically active recombinant peptide in yeast. 

General and Comparative Endocrinology 150. 505–513. 2007. 

LEMES, E. M. B. Expressão de Proteínas Heteróloga. 69 p. Fiocruz. Rio de 

Janeiro. 2004. 

LI, Z.; XIONG, F.; LIN, Q.; D´ANJOU, M.; DAUGULIS, A. J.; YANG, D. S. C.; HEW, C. 

L. Low-temperature increases the yield of biologically active herring antifreeze 

protein in Pichia pastoris. Protein Expression and Purification. 21 (3). 438 – 

445. 2001. 

87 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

LIS, H.; SHARON, N. Lectins: Carbohydrate-specific proteins that mediate cellular 

recognition. Chem. Rev., 98, 637 – 674. 1998. 

LIU, Z. M.; LU, Z. X.; LV, F. X.; BIE, X. M.; ZHAO; H. Z.  Heterologous expression and 

purification of protopectinase-N from Bacillus subtilis in Pichia pastoris. Process 

Biochemistry 41: 4, 975-979. 2005. 

LONGSTAFF, M., POWELL, K. S., GATEHOUSE, J. A., RAEMAEKERS, R., NEVELL, C.A. 

and HAMILTON, W.D.O.  Production and purification of active snowdrop lectin in 

Escherichia coli. Eur. J. Biochem. 252, 59 – 65, 1998. 

LUO, S.; ZHANGSUN, D.; TANG, K. Functional GNA expressed in Escherichia coli with 

high efficiency and its effect on Ceretovacuna lanigera Zehntner. Applied Genetics 

and Molecular Biotechnology. 69, 184 – 191. 2005. 

MATTANOVICH, D.; GASSER, B.; HOHENBLUM, H.; SAUER, M. Stress in recombinant 

protein producing yeasts. Journal of Biotechnology. 113. 121 – 135. 2004. 

MCGREW, J. T., LEISKE D., DELL, B., KLINKE, R., KRASTS, D., WEE, S. F., ABBOTT, 

N., ARMITAGE, R., HARRINGTON, K., Expression on trimeric CD40 ligand in Pichia 

pastoris: use of a rapid method to detect high-level expressing transformants. Gene, 

187, 193 – 200. 1997. 

McPHERSON, M. J.; JONES, K. M.; GURR, S. J. PCR with highly degenerate primers. 

IN: PCR: A Practial Approach. Vol. 1. Cap. 11. Edited by McPHERSON, M. J.; 

QUIRKE, P.; TAYLON, G. R. Oxford University Press. New York. 1996. 

MIDDELBERG, A. P. J. Preparative protein refolding. Trends in Biotechnology. vol 

20, n, 10. pp. 437 – 443, 2002. 

MILHOME, M. V. L. Frutalina, Lectina α-D-Galactose Ligante de Artocarpus 

incisa L., no Estudo do Câncer de Tireóide Humana Análise Comparativa 

com a Galectina-3. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: UFC, 2003. 69 p. 

88 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13595113
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13595113


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

MODY, R.; JONSHI, S.; CHANEY, W. Use of lectins as diagnostic and therepentic 

tools for cancer. J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 33(1), 1 – 10, 1995. 

MONTEIRO-MOREIRA, A. C. O. Caracterização Estrutural de Três Lectinas 

Apresentando Especificidades Distintas, Presentes em Sementes de Fruta-

Pão (Artocapus incisa). Tese de Doutorado. Fortaleza: UFC, 2002. 164 p. 

MONTEIRO-MOREIRA, A. C. O. Lectinas de Sementes de Artrocapus incisa.  

Dissetação de Mestrado – Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, 

Universidade Federal do Ceará, 114p. 1999. 

MOREIRA, R. A.; PERRONE, J. C. Thermal stability of  LcPA, a lectin isolated from 

Phaseolus vulgaris, L. cv rico 23. Plant Physiology, 57, 1977. 

MURAKI, M. Secretory expression of synthetic human Fas ligand extracellular domain 

gene in Pichia pastoris: Infuences of tag addition and N-glycosylation site deletion, 

and development of a purification method. Protein Expression and Purification, 

50: 137–146. 2006. 

MURASUGI, A.; YUKIO ASAMI, A.; MERA-KIKUCHI; Y. Production of Recombinant 

Human Bile Salt-Stimulated Lipase in Pichia pastoris. Protein Expression and 

Purification 23, 282–288. 2001. 

NAGAHORA, H.; ISHIKAWA, K.; NIWA, Y.; MURAKI, M.; JIGAMI, Y. Expression and 

secretion of wheat germ agglutinin by Saccharomyces cerevisiae. Eur. J. Biochem. 

210, 989 – 997, 1992. 

NAKAMURA, N. A. P.; IKEGAMI, A.; MATSUMURA, Y.; NAKANISHI, T.; NOMURA, K. 

Molecular cloning and expression of the mannose/glucose specific lectin from 

Castanea crenata cotyledons. J. Biochem. 131, 241 – 246. 2002. 

NAKAMURA-TSURUTA, S.; UCHIYAMA, N.; PEUMANS, W. J.; VAN DAMME, E. J. M.; 

TOTANI, K.; YUKISHIGE, I.; HIRABAYASHI, J. Analysis of the sugar-biding specificity 

89 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

of mannose-binding-type Jacalin-related lectins by frontal affinity chromatography – 

an approach to functional classification. FEBS Journal. 1, 1227 – 1239. 2008. 

NEPOMUCENO, D. R. CLONAGEM E EXPRESSÃO DE UMA LECTINA DE 

Artocarpus incisa L. (FRUTALINA) EM Escherichia col . Dissertação. 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Universidade Federal do Ceará. 

81p. Fortaleza, Ceará. 2008. 

i  

NOWELL, P. C.  Phytohemagglutinin: an initiator of mitosis in culture of animal and 

human leukocytes. Cancer Res., 20, 462 – 466, 1960. 

O´LEARY, J. M.; RADCLIFFE, C. M.; WILLIS, A. C.; DWEK, R. A.; RUDD, P. M.; 

DOWNING, A. K. Identification and removal of O-linked and non-covalently linked 

sugars from recombinant protein produced using Pichia pastoris. Protein 

Expression and Purification. 38, 217 –227, 2004. 

PAÍS, J. M.; VARAS, L.; VALDÉS, J.; CABELLO, C.; RODRÍIGUEZ, L.; MANSUR, M. 

Modeling of mini-proinsulin production in Pichia pastoris using the AOX promoter. 

Biotechnology Letters 25: 251–255, 2003. 

PEUMANS, W. J.; VAN DAMME, E, J. M. The role of lectins in plant defense. 

Histochemical Journal, 27, 253 – 271. 1995. 

PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida: A Ciência da 

Biologia. Vol II: Evolução, Diversidade e Ecologia. 6a Edição. 2a Reimpressão. 

Artmed Editora. 2006. 

RABHI-ESSAFI, I.; FATHALLAH, D. M. Codon optimization to improve the production 

yield of recombinant human interferon α by Pichia pastoris. Journal of 

Biotechnology. 131S. S3 – S8. 2007. 

RAEMAEKERS, R. J. M.; MURO, L.; GATEHOUSE, J. A.; FORDHAM-SKELTON, A. P. 

Functional phytohemagglutinin (PHA) and Galanthus nivalis agglutinin (GNA) 

expressed in Pichia pastoris. Eur. J. Biochem. 265, 394 – 403, 1999. 

90 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

RAMOS, M. V.; BOMFIM, L. R.; SILVA, F. M. B.; SAMPAIO, A. H.; MOREIRA, R. A. 

Studies on the Carbohydrate-Binding Specificity of the Lectin from Artocarpus incisa 

Seeds. Physiology and Molecular Biology of Plants, India, v. 3, p. 157-163, 

1998. 

ROCHA, C. S. Análise da Expressão de um Precursor da Lectina de Canavalia 

brasiliensis (pré-cadeia alfa) em Pichia pastoris. Monografia. Fortaleza: UFC, 

2005. 54 p. 

ROCHE APPLIED SCIENCE. DIG High Prime DNA Labeling and Detection 

Starter Kit I. Instruction Manual. 28 p. Germany. 2005. 

ROCHE MOLECULAR BIOCHEMICALS. Lab FAQS Find a Quick Solution. 130p. 

Roche. Germany. 1999. 

ROMANOS, M. A., SCORER, C. A.; CLARE, J. J. Foreign gene expression in yeast: a 

review. Yeast. 8, 423 – 488, 1992. 

SAHASRABUDDHE, A. A.; GAIKWAD, S. M.; KRISHNASASTRY, M. V.; ISLAM, K. M. 

Studies on recombinant single chain Jacalin lectin reveal reduced affinity for 

saccharides despite normal folding like native Jacalin. Protein Science. 13, 3264 – 

3273. 2004. 

SAMBROCK, J.; FRITISCH, E. F.; MANIATIS, J. Molecular Cloning. 3 v. 2 ed. New 

York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1448p. 1989. 

SANGER, F.; NICKLEN, S. and COULSON, A. R. DNA Sequencing with chain-

terminating inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, 74, No 12, p. 5463 - 5467. 1977. 

SCHMIDT, F. R. Recombinant expression systems in the pharmaceutical industry. 

Appl Microbiol Biotechnol. 65: 363–372. 2004. 

91 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

SCHUMACHER, U.; ADAM, E. Lectin histochemical HPA-binding pattern of human 

breast and colon cancers is associated with metastases formation in severe combined 

immunodeficient mice. Journal of Molecular Histology.  29: 9. 1997. 

SCHUMANN, W.; FERREIRA, L. C. S. Production of recombinant proteins in 

Escherichia coli. Genetics and Molecular Biology. 27 (3). 442 – 453. 2004. 

SHARON, N.; LIS, H. Review - History of lectins: from hemagglutinins to biological 

recognition molecules. Glycobiology. 14(11), 53R – 62R, 2004. 

SHI, X. L.; FENG, M. Q.; SHI, J.; SHI, Z. H.; ZHONG, J.; ZHOU, P. High-level 

expression and purification of recombinant human catalase in Pichia pastoris. 

Protein Expression and Purification. 54: 1, 24 - 29. 2007. 

SHI, X., KARKUT, T., CHAMANKHAH, M., ALTING-MEES, M., HEMMINGSEN, S., M., 

HEGEDUS, D., Optimal conditions for the expression of a single-chain antibody (scFv) 

gene in Pichia pastoris. Protein Expression and Purification. 28, 321 – 330. 

2003. 

SILVA, L. L. P.; MOLFETTA-MACHADO, J. B.; PANUNTO-CASTELO, A.; DENECKE, J.; 

GOLDMAN, G. H.; ROQUE-BARREIRA, M.; GOLDMAN, M. H. S. cDNA cloning and 

functional expression of KM+, the mannose-binding lectin from Artocarpus integ i olia 

seeds. Biochimica et Biophysica Acta. 1726. 251 – 260. 2005. 

r f

SINCLAIR, G.; CHOY, F. Y. M. Synonymous codon usage bias and the expression of 

Human gluccocerebrosidase in the methylotophic yeast, Pichia pastoris. Protein. 

Expr. Purif. 26, 96 - 105. 2002. 

SMALLWOOD, M. F.; GURR, S. J.; McPHERSON, M. J.; ROBERTS, K.; BOWLES, D. J. 

The pattern of plant annexin gene expression. Biochem. J. 281, 501-505. 1992. 

SMART, J. D. Lectin-mediated drug delivery in the oral cavity. Advanced Drug 

Delivery, 56: 481 – 489. 2004 

92 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10465928
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236992%232007%23999459998%23650601%23FLA%23&_cdi=6992&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=eecc51ba799596780f6d74264810022a


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

SPENCER, J. F. T.; SPENCER, D. M. Historical introduction: yeasts and Man in the 

past. IN: SPENCER, J. F. T.; SPENCER, D. M. Ed. Yeasts in Natural and Articifial 

Habitats, J. F. T,  Spencer e D.M. Spencer Eds, p. 2 – 10, Springer – Verlag, Berlim. 

1997. 

STANCOMBE, P. R.; ALEXANDER, F. C. G.; LING, R.; MATHENSON, M. A.; SHONE, C. 

C.; CHADDOCK, J. A. Isolation of the gene and large-scale expression and 

purification of recombinant Erythrina cristagalli lectin. Protein Expression and 

Purification, 30, 283 – 292. 2003. 

STREICHER, H.; SHARON, N. Recombinant plant lectins and their mutants. Methods 

in Enzimology, 363, 47 – 77. 2003. 

TAGUE, B.; CHRISPEELS, M. The plant vacuolar protein, phytohemagglutinin, is 

transported to the vacuole of transgenic yeast. J. Cell Biol. 105, 1971 – 1979, 1987. 

THOMPSON, J. D.; HIGGINS, D. G.; GIBSON, T. J. Clustal W: improving the 

sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, 

positions-specific gag penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res. 22, 

4673 – 4680, 1994. 

VAN DAMME, E. J. M.; PEUMANS, W. J.; BARRE, A.; ROUGÉ, P. Plant lectins: a 

composite of several distinct families of structurally and evolutionary related proteins 

with diverse biological roles, Crit. Rev. Plant Sci. 17: 575–692. 1998. 

VASSILEVA, A., CHUGH, D. A., SWAMINATHAN, S., KHANNA, N., Effect of copy 

number on the expression levels of hepatitis B surface antigen in the methylotrophic 

yeast Pichia pastoris. Protein Expr Purif. 21, 71 – 80. 2001. 

VON SCHAEWEN, A.; CHRISPELLS, M. Identification of vacuolar sorting information 

in phytohemagglutinin, an unprocessed vacuolar protein. J. Exp. Bot. 44 (suppl.) 

339 – 342, 1993. 

93 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

WANG, J.;  CHEN, J.; WU, M. Expression and characterization of human Tumor 

Necrosis Factor-Related Apoptosis Inducing Ligand in methylotrophic yeast Pichia

pastoris. The Italian Journal of Biochemistry. 53, 67-72. 2004. 

 

XIE, Y. F.; CHEN, H.; HUANG, B. R. Expression, purification and characterization of 

human IFN-λ1 in Pichia pastoris. Journal of Biotechnology. 129: 3, 472-480. 

2007. 

YADAVA, A.; OCKENHOUSE, C. F. Effect of codon optimization on expression levels of 

a functionally folded malaria vaccine candidate in prokaryotic and eukaryotic 

expression systems. Infect. Immun. 71. 4961 - 4969. 2003. 

YANG, H.; CZAPLA, T. H. Isolation and characterization of cDNA clones encoding 

jacalin isolectins. The Journal of Biological Chemistry. 268(8), 5905 - 5910, 

1993. 

YOUG, N. M.; JOHNSTON, R. A. Z.; WATSON, D. C. The amino acid sequence of 

jacalin and the Maclura pomifera agglutinin. 282(2), 382 – 384. 1991. 

94 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234943%232007%23998709996%23649637%23FLA%23&_cdi=4943&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d7601e7c785e9bd05205d0927e0a1ddf


Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

95 



Produção Heteróloga de Frutalina em Pichia pastoris.                                  FELIX, W. P. 

 
Codon Optimization Result ( confidential ) 
 
Organism: Pichia pastoris;  
Gene Name: 133 aminoacids  
Sequence Type: aa 
Optimization Region: 7 - 405 
GC Range: 30 - 70 
Addition 5' Sequence: GAATTC 
Addition 3' Sequence: AATCTAGA 
Cut Offs: 
Secondary Structure Stack Cutoff: 32 
Repeat Cutoff: 19 
Relative Frequence Cutoff: 60 
5' Splice Score Cutoff: 80 
Genetic Code: 1 
RE Sites and CIS Pattern: 
EcoRI(GAATTC),XbaI(TCTAGA),SacI(GAGCTC),PmeI(GTTTAAAC),BstXI(CCANNNNNNTGG),BglII(AG
ATCT),splice(GGTAAG),splice(GGTGAT),polya(AATAAA),polya(AAAAAA),destabilizing(ATTTA
),polyt(TTTTTT),polya(AAAAAAA) 
RE Check Sites:  
SmaI(CCCGGG),EcoRV(GATATC) 
RE Keep Sites:  
 
Protein Sequence:  
GKAFDDGAFTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEVSGYTGNVSGYVVVRS
LTFKTNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWLDYFSMYLSL 
 
Protein Alignment (Optimized Region):  
 
Otimizada    1 GKAFDDGAFTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDF 
Original     1 GKAFDDGAFTGIREINLSYNKETAIGDFQVVYDLNGSPYVGQNHKSFITGFTPVKISLDF 
 
Otimizada   61 PSEYIMEVSGYTGNVSGYVVVRSLTFKTNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSI 
Original    61 PSEYIMEVSGYTGNVSGYVVVRSLTFKTNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSI 
 
Otimizada  121 GYWLDYFSMYLSL 
Original   121 GYWLDYFSMYLSL 
 
Optimized Sequence: Length: 413, GC%:34.62, Minimum Free Energy:-104.60 
 
GAATTCGGTAAAGCTTTCGACGATGGAGCTTTTACTGGAATTAGAGAGATTAATTTGTCTTACAACAAAGAAACTGCTATTGG
TGACTTTCAAGTTGTTTATGATTTGAACGGTTCTCCATACGTTGGACAAAACCATAAGTCTTTTATTACTGGTTTTACTCCTG
TTAAAATTTCCTTGGATTTTCCATCCGAATACATTATGGAAGTTTCAGGTTACACAGGTAATGTTTCTGGTTATGTTGTTGTT
AGATCATTGACTTTCAAGACTAACAAAAAGACTTATGGACCATACGGAGTTACTTCTGGTACTCCTTTTAATTTGCCAATTGA
AAATGGTTTGATTGTTGGTTTTAAAGGTTCCATTGGTTACTGGTTGGACTATTTCTCCATGTACTTGTCTTTGAATCTAGA 
 
Restriction Enzymes: 
 Fitering Enzymes and CIS Pattern: 
  EcoRI(GAATTC): 1 (1 - GAATTC) 
  XbaI(TCTAGA): 1 (408 - TCTAGA) 
  SacI(GAGCTC): 0  
  PmeI(GTTTAAAC): 0  
  BstXI(CCANNNNNNTGG): 0  
  BglII(AGATCT): 0  
  splice(GGTAAG): 0  
  splice(GGTGAT): 0  
  polya(AATAAA): 0  
  polya(AAAAAA): 0  
  destabilizing(ATTTA): 0  
  polyt(TTTTTT): 0  
  polya(AAAAAAA): 0  
 Checking Enzymes: 
  SmaI(CCCGGG): 0  
  EcoRV(GATATC): 0  
 Keeping Enzymes: 
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Codon Optimization Result 
( confidential ) 
 
Organism: Pichia pastoris;  
Gene Name: 20 aminoacids 
Sequence Type: aa 
Optimization Region: 7 - 66 
GC Range: 30 - 70 
Addition 5' Sequence: GAATTC 
Addition 3' Sequence: AATCTAGA 
Cut Offs: 
Secondary Structure Stack Cutoff: 30 
Repeat Cutoff: 19 
Relative Frequence Cutoff: 80 
5' Splice Score Cutoff: 80 
Genetic Code: 1 
RE Sites and CIS Pattern: 
EcoRI(GAATTC),XbaI(TCTAGA),SacI(GAGCTC),PmeI(GTTTAAAC),BstXI(CCANNNNNNTGG),BglII(AG
ATCT),splice(GGTAAG),splice(GGTGAT),polya(AATAAA),polya(AAAAAA),destabilizing(ATTTA
),polyt(TTTTTT),polya(AAAAAAA) 
RE Check Sites:  
SmaI(CCCGGG),EcoRV(GATATC) 
RE Keep Sites:  
 
Protein Sequence:  
 
NQQSGKSQTVIVGPWGAKVS 
 
Protein Alignment (Optimized Region):  
 
Otimizada    1 NQQSGKSQTVIVGPWGAKVS 
Original     1 NQQSGKSQTVIVGPWGAKVS 
 
Optimized Sequence: Length: 74, GC%:36.49, Minimum Free Energy: -8.40 
 
GAATTCAATCAACAATCTGGTAAATCTCAAACTGTTATTGTTGGTCCATGGGGTGCTAAGGTTTCTAATCTAGA 
 
Restriction Enzymes: 
 Fitering Enzymes and CIS Pattern: 
  EcoRI(GAATTC): 1 (1 - GAATTC) 
  XbaI(TCTAGA): 1 (69 - TCTAGA) 
  SacI(GAGCTC): 0  
  PmeI(GTTTAAAC): 0  
  BstXI(CCANNNNNNTGG): 0  
  BglII(AGATCT): 0  
  splice(GGTAAG): 0  
  splice(GGTGAT): 0  
  polya(AATAAA): 0  
  polya(AAAAAA): 0  
  destabilizing(ATTTA): 0  
  polyt(TTTTTT): 0  
  polya(AAAAAAA): 0  
 Checking Enzymes: 
  SmaI(CCCGGG): 0  
  EcoRV(GATATC): 0  
 Keeping Enzymes: 
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