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Produção e caracterização cinética e molecular de L-asparaginases 
micobacterianas visando seu uso no tratamento da Leucemia Linfoide Aguda 

 
RESUMO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
Sindy Licette Piñero 

 
A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é a segunda causa de morte no mundo em 
crianças de 0 a 4 anos de idade. No tratamento da LLA emprega-se a enzima L-
Asparaginase (L-ASP) do tipo II, por possuir maior afinidade com seu substrato L-
Asparagina (L-Asn). Os medicamentos comerciais utilizados atualmente derivam de 
Escherichia coli ou de Erwinia chrysanthemi. À diferença das células normais, alguns 
subtipos de células LLA são incapazes de sintetizar L-Asn, pela perda da expressão 
da enzima asparagina sintetase (AS). A L-ASP é uma hidrolase que converte o 
substrato L-Asn em aspartato e amônia na presença de água. Quando administrada 
eficazmente, a enzima leva a uma diminuição do substrato no meio extracelular, à 
apoptose seletiva das células do tipo LLA e a uma cura definitiva de 80 a 90% das 
crianças e de 30 a 60% dos jovens e adultos. Porém, tais L-ASPs também 
apresentam atividade glutaminase, o que leva à diminuição da L-Glutamina (L-Gln) 
no sangue periférico ocasionando efeitos adversos no paciente, como pancreatite e 
problemas neurológicos. Observam-se também outros efeitos adversos causados 
por respostas imunológicas que podem levar à inativação da enzima e / ou a 
reações anafiláticas e, consequentemente, à parada ou modificação do tratamento, 
reduzindo assim a sobrevida dos pacientes. Por outro lado, vale ressaltar que 
atualmente no Brasil o acesso ao medicamento está muito dificultado devido ao 
desabastecimento, embora a L-ASP encontra-se listada entre os 10 produtos 
prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS). Os objetivos do trabalho foram 
estudar as características físico-químicas e biológicas e preparar uma base 
tecnológica para a engenharia genética de L-ASPs micobacterianas, incluindo a sua 
eventual expressão em um sistema alternativo Para isso, propomos o estudo das L-
ASPs nativas de Mycobacterium smegmatis mc2155 (mc2155) e de 3 isolados 
micobacterianos da Coleção de Bactérias da Mata Atlântica (CBMA) (271, 293 e 
294), em termos de caracterização e atividade enzimática. Para tal fim, as diferentes 
sequências foram amplificadas e clonadas no plasmídeo pET28a, que apresenta 
origem de replicação reconhecido por E. coli. Além disso, o gene da L-ASP derivado 
de mc2155 também foi clonado no plasmídeo pUS976, que apresenta origem de 
replicação reconhecido tanto por E. coli como por micobactérias, visando obter a 
produção da proteína de interesse de forma secretada para facilitar o processo de 
purificação. As construções obtidas com pET28a foram expressas em E. coli 
BL21(DE3) e as obtidas com pUS976 foram expressas em mc2155. Seguidamente 
foi realizada a indução da expressão das proteínas de interesse. Observou-se maior 
produção das L-ASPs derivadas de mc2155 e de 271 a temperatura ambiente após 
24 horas e a 37 oC após 16 horas, respectivamente, em meio auto-induzível livre de 
glicose. Por outro lado, foi realizada uma modelagem comparativa da L-ASP de 
mc2155 empregando várias técnicas e foram identificados os resíduos do sítio 
catalítico. O trabalho desenvolvido fornece a base para posteriores estudos da 
atividade asparaginase e glutaminase e para a síntese de uma nova L-ASP 
otimizada e derivada da L-ASP nativa de mc2155, visando a redução ou eliminação 
de epítopos imunogênicos, a diminuição da atividade glutaminase e o aumento da 
atividade asparaginase. 
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Production and kinetic and molecular characterization of mycobacterial L-
asparaginases for use in the treatment of Acute Lymphoid Leukemia 

 
ABSTRACT 

MASTER DISSERTATION 
Sindy Licette Piñero 

 
Acute Lymphoid Leukemia (ALL) is the second leading cause of death worldwide in 
children of 0 to 4 years old. In the treatment of ALL, the enzyme L-Asparaginase (L-
ASP) type II is used, due to the higher affinity with its substrate L-Asparagine (L-Asn). 
Commercial drugs currently used derive from Escherichia coli or Erwinia 
chrysanthemi. Unlike normal cells, some subtypes of ALL cells are unable to 
synthesize L-Asn, due to the loss of expression of the enzyme asparagine synthetize 
(AS). L-ASP is a hydrolase, which converts the L-Asn substrate into aspartate and 
ammonia in the presence of water. When administered efficiently, the enzyme leads 
to a decrease of the substrate in the extracellular medium, selective apoptosis of 
ALL-type cells and a definitive cure of 80 to 90% of children and 30 to 60% of 
youngsters and adult. However, such L-ASPs also have glutaminase activity, which 
leads to a decrease in L-Glutamine (L-Gln) in the peripheral blood causing adverse 
effects on the patient, such as pancreatitis and neurological problems. Other adverse 
effects caused by immune responses that may lead to inactivation of the enzyme and 
/ or anaphylactic reactions and, consequently, to stopping or modifying the treatment, 
lead to a reduction in patient survival. It is worth mentioning that currently in Brazil 
access to the drug is unavailable, so L-ASP is listed among the 10 priority products 
for the Health Unic System. The objective of this work was to study the physico-
chemical and biological characteristics and to prepare a technological basis for the 
genetic engineering of mycobacterial L-ASPs, including their eventual expression in 
an alternative system. For this, we propose the study of native Mycobacterium L-
ASPs smegmatis mc2155 (mc2155) and 3 mycobacterial isolates from the Coleção 
de Bactérias da Mata Atlântica (CBMA) (271, 293 and 294) in terms of 
characterization and enzymatic activity. To this end, the different sequences were 
amplified and cloned into plasmid pET28a, which has origin of replication recognized 
by E. coli. In addition, the L-ASP gene derived from mc2155 was also cloned into 
plasmid pUS976, which shows origin of replication recognized by both E. coli and 
mycobacterias, in order to obtain the production of the secreted protein of interest to 
facilitate the purification. Constructs obtained with pET28a were expressed into E. 
coli BL21 (DE3) and those obtained with pUS976 were expressed into mc2155. 
Induction of expression of the proteins of interest was then performed. A higher 
production of L-ASPs derived from mc2155 and 271 at room temperature was 
observed after 24 hours and at 37 oC after 16 hours, respectively, in self-inducible 
glucose-free medium. Additionally, a comparative modeling of the L-ASP of mc2155 
was performed employing various techniques, and catalytic site residues were 
identified. This work developed provides the basis for further studies of asparaginase 
and glutaminase activity and for the synthesis of a new and optimized L-ASP derived 
from native mc2155 L-ASP, aiming at the reduction or absence of immunogenic 
epitopes, the decrease of glutaminase activity and the increase of asparaginase 
activity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Casos de Câncer em seres humanos, no mundo 
 

O câncer é um produto de duas ou mais alterações moleculares em células 

que têm a capacidade de se dividir rapidamente, mantendo um estado imaturo 

(Wiemels, 2012). O último senso de casos de câncer em seres humanos em todo o 

mundo e em todas as faixas etárias foi realizado em 2012 pela GLOBOCAN 2012 

(“Global Cancer 2012”) através do conjunto padrão de estimativas mundiais de 

incidência e mortalidade por câncer produzidas pela IARC (“International Agency for 

Research on Cancer”) (Kaatsch, 2010; GLOBOCAN, 2012; Antoni et al., 2016).  

 Quando são observadas as leucemias, levando em consideração todas as 

faixas etárias ao redor do mundo, a incidência em ambos os sexos ocupa o 11o lugar 

na lista (2,5%, figura 1.1) e a mortalidade sobe para a 10a posição (3,2%, figura 1.2). 

 

 
 

Figura 1.1. Incidência em 2012 de todos os cânceres conhecidos ao redor do mundo em ambos 
os sexos e em todas as faixas etárias. Como pode ser observado em este gráfico, as leucemias 
ocuparam 11o lugar (com 2,5% de casos em 2012) na lista de cânceres mais comuns ao redor do 
mundo. Fonte: Adaptado de GLOBOCAN, 2012. 
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Figura 1.2. Mortalidade em 2012 causada por todos os cânceres conhecidos ao redor do 
mundo em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. Como pode ser observado em este 
gráfico, a mortalidade por leucemias ocuparam o 10o lugar (com 3,2% de mortes por câncer em 2012) 
ao redor do mundo. Fonte: Adaptado de GLOBOCAN, 2012. 
 

Por outro lado, o último senso de cânceres em todo o mundo em crianças e 

adolescentes de até 19 anos a nível mundial foi realizado em 2008 pelo ICCC 

(“International Classification of Childhood Cancer”) e na figura 1.3 observa-se que o 

tipo de câncer mais comum em crianças de 1 a 14 anos de idade foi a leucemia 

entre os anos 1998 a 2007 (incluindo todos os tipos e subtipos), com pico entre 1 a 4 

anos (Kaatsch, 2010) (figura 1.3). Por tal motivo, é de suma importância o seu 

estudo para alcançar um diagnóstico precoce e tratamento eficaz (The Leukaemia & 

Blood Foundation of New Zealand, 2013). 
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Figura 1.3. Prevalência de cânceres em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos entre os anos 
1997 e 2007. Observa-se que o tipo de câncer mais comum em crianças de 1 a 14 anos de idade 
entre os anos 1997 a 2007 foi a leucemia, com pico entre 1 a 4 anos. Fonte: Adaptado de Kaatsch, 
2010. 
 
1.2. Leucemias 
 

Leucemia é um termo geral dado a um grupo de cânceres que se desenvolve 

na medula óssea. A leucemia tem origem nas células sanguíneas em 

desenvolvimento, com transformação maligna, se multiplicando de uma maneira 

incontrolável e amadurecendo de forma anormal. A maioria dos casos de leucemia 

se origina nas células brancas em desenvolvimento, porém em um número pequeno 
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de casos, a leucemia pode se originar a partir de outras células precursoras 

sanguíneas, como a partir das precursoras das células vermelhas ou nos 

megacariócitos que darão origem às plaquetas (INCA, 2018). 

Ao redor do mundo, em 2012 e em ambos os sexos, a incidência de 

leucemias foi maior em países desenvolvidos quando comparado aos países em 

desenvolvimento. Os valores foram de 11,3 novos casos / 100.000 habitantes nos 

países desenvolvidos, incluindo Austrália e Nova Zelândia, América do Norte e 

grande parte da Europa e de 3,6 novos casos / 100.000 habitantes nos países em 

desenvolvimento, totalizando o valor de 384.535 novos casos de leucemias 

(GLOBOBAN, 2012). Em relação à mortalidade, países desenvolvidos também 

apresentaram taxas mais altas, com 7,4 mortes / 100.000 habitantes em 2012, em 

comparação aos países em desenvolvimento que apresentaram 3,0 mortes / 

100.000 habitantes (GLOBOCAN, 2012). A estimativa para 2020 é de 412.000 novos 

casos de leucemias em todo o mundo (GLOBOCAN, 2012). Nas figuras 1.4 e 1.5 

podem ser observadas a incidência e a mortalidade para o ano 2012, 

respectivamente, causados por todos os casos de leucemias ao redor do mundo em 

todas as faixas etárias e em ambos os sexos.  

 

 
 

Figura 1.4. Incidência de leucemias a cada 100.000 habitantes em 2012 ao redor do mundo em 
ambos os sexos e em todas as faixas etárias. O gráfico mostra que majoritariamente os países 
desenvolvidos apresentaram maior número de casos de incidência em 2012 por leucemias em todas 
as faixas etárias. Fonte: GLOBOCAN 2012. 
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Figura 1.5. Mortalidade por leucemias a cada 100.000 habitantes em 2012 das leucemias ao 
redor do mundo em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. O gráfico mostra que 
majoritariamente os países desenvolvidos apresentaram maior número de casos de mortalidade em 
2012 por leucemias em todas as faixas etárias. Fonte: GLOBOCAN 2012. 
 

A maioria dos casos de câncer infantil (65%) ocorre na América Latina e no 

Caribe, onde 17.500 novos casos são diagnosticados a cada ano e mais de 8.000 

mortes são registradas, no entanto, essas taxas de sobrevida são significativamente 

menores para crianças que vivem em locais com poucos recursos, onde 

aproximadamente uma em cada duas crianças diagnosticadas com câncer morrem. 

Essa disparidade é consequência dos desafios impostos pelos sistemas de saúde, 

de modo que o diagnóstico geralmente é tardio, a acessibilidade a um tratamento 

adequado é limitada ou a um custo muito alto, o que ocasiona abandono do 

tratamento (GLOBOCAN, 2008).  

No Brasil, a estimativa do número de casos de leucemias para 2018 é de 

10.800, sendo 5.940 homens e 4.860 mulheres (INCA, 2018), com 6.316 mortes, 

sendo 3.439 homens e 2.877 mulheres (SIM, 2013). Esses valores correspondem a 

um risco estimado de 5,75 casos novos a cada 100 mil homens e 4,56 casos novos 

para cada 100 mil mulheres, ocupando a 9a e a 10a posições, respectivamente 

(tabela 1.1). 
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Tabela 1.1. Posição das leucemias em relação aos dez tipos de câncer mais incidentes no 
Brasil estimados para 2018, por sexo, exceto pele não-melanoma. Em vermelho, destacam-se os 
dados relacionados a leucemias.  

 
Fonte: INCA, 2018. 

 

Nos países desenvolvidos, a leucemia é considerada a segunda causa de 

morte na infância, correspondendo de 4 a 5% dos óbitos entre crianças de 1 a 14 

anos; nos países em desenvolvimento, essa proporção é bem menor, cerca de 1%, 

em razão das mortes por doenças infecciosas representarem a primeira causa de 

morte (Karim-kos et al., 2008). No Brasil, os óbitos por câncer entre crianças e 

adolescentes (de 1 a 19 anos) correspondem à segunda causa de morte. Esse 

padrão se diferencia na Região Norte, onde ocupa a quinta posição (INCA, 2017). 

Na figura 1.6 pode ser observada a representação espacial, no Brasil, da 

incidência de leucemias, por 100 mil homens ou mulheres, estimadas para o ano de 

2018. Observa-se maior incidência de casos de leucemia em homens na região sul e 

de mulheres nas Regiões Sul e Centro-Oeste.  

 

 
 

Figura 1.6. Representação espacial da incidência de leucemias por cada 100 mil homens (A) ou 
mulheres (B), estimadas para o ano de 2018. Observa-se maior incidência de casos de leucemia 
em homens na Região Sul e de mulheres nas Regiões Sul e Centro-Oeste. Fonte: INCA, 2017. 
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1.3. Tipos de leucemias 
 
 Existem vários tipos e subtipos diferentes de leucemia que diferem em 

relação à linhagem celular originária (linfoide ou mieloide) e em relação ao tempo de 

desenvolvimento e progressão (aguda ou crônica) (NCI, 2018). 

 Sob condições normais, a medula óssea contém um pequeno número de 

células sanguíneas imaturas, chamadas de células blásticas que, após 

amadurecerem, são liberadas na corrente sanguínea como células brancas, 

vermelhas e plaquetas (INCA, 2017). 

Nos indivíduos com leucemia aguda, a medula óssea produz um número 

excessivo de células blásticas anormais, chamadas de blastos leucêmicos. Estas 

células se acumulam na medula óssea, interferindo na produção do número 

suficiente de células sanguíneas normais. Os blastos leucêmicos frequentemente 

escapam da medula óssea para a corrente sanguínea e podem ser detectados com 

um simples exame de sangue. Em ocasiões menos frequentes, as células blásticas 

se espalham do sangue para outros órgãos, incluindo linfonodos, baço, fígado, 

sistema nervoso central (cérebro e coluna espinhal) e testículos. Já na leucemia 

crônica, observa-se o acúmulo de células sanguíneas brancas mais maduras, porém 

anormais (INCA, 2017). 

A leucemia também pode ser classificada como mieloide (mielocítica, 

mielógena, granulocítica) ou como linfoide (linfoblástica ou linfática) de acordo com o 

tipo de linhagem celular onde a leucemia teve origem (NCI, 2018). 

Portanto, há quatro tipos principais de leucemias que tanto os adultos quanto 

as crianças podem desenvolver, porém certos tipos são mais comuns em diferentes 

faixas etárias (Stewart & Wild, 2014; Barbosa et al., 2015; Howlader et al., 2017; 

INCA, 2017), como descrito a seguir:  

1. Leucemia Mieloide Aguda (LMA): tipo mais comum das leucemias agudas em 

adultos. 

2. Leucemia Linfoide Aguda (LLA): apresenta evolução clínica prolongada, 

sendo comum em crianças e raramente em adultos. 

3. Leucemia Mieloide Crônica (LMC): apresenta evolução muito lenta, sendo 

comum em adultos e raramente em crianças  
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4. Leucemia Linfoide Crônica (LLC): apresenta evolução clínica prolongada, 

sendo comum em adultos e raramente ocorre em crianças. 

A LLA e a LMA são responsáveis por aproximadamente 80% e 20% dos 

casos de leucemia aguda na infância, respectivamente; no entanto, a proporção de 

LLA/LMA começa a diminuir após a adolescência (Hunger et al., 2012). 

 

1.4. LLA no mundo e no Brasil 
 
 A LLA se caracteriza por ser o câncer mais comum em crianças, 

representando 80% de todos os cânceres infantis e somente 20% de todos os 

cânceres em adultos (Fullmer et al., 2010), e a causa mais frequente de morte por 

câncer antes dos 20 anos de idade tanto no Brasil (INCA, 2017) como em países 

mais desenvolvidos (GLOBOCAN, 2012). Por exemplo, nos EUA, a LLA representa 

31% de todos os cânceres com cerca de 6.000 novos casos por ano (Linabery & 

Ross, 2008; Smith, et al., 2010). Numerosos avanços nos últimos 50 anos 

aumentaram a capacidade de sobrevivência da doença para mais de 80% nos 

países desenvolvidos, no entanto os sobreviventes adultos enfrentam morbidades a 

longo prazo (Oeffinger et al., 2006; Howell et al., 2017). 

Desde a primeira descrição (em 1948) da remissão temporária de crianças  

com LLA tratadas com quimioterápicos, observou-se um aumento gradativo na 

sobrevivência de menos de 10% para cerca de 90% (Hunger et al., 2015; figura 1.7). 

 

 
 

Figura 1.7. Sobrevivência de crianças com LLA ao longo dos anos e a nível mundial. Fonte: 
Adaptado de Hunger et al., 2015. 
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A incidência da LLA vem aumentando em cerca de 1% ao ano em países 

desenvolvidos até os últimos dados analisados em 2008 (Linabery & Ross, 2008), 

com taxas semelhantes de aumento décadas antes (Gurney et al., 2007; Kaatsch & 

Mergenthaler, 2008), indicando que os fatores causais para a doença possivelmente 

se tornaram mais prevalentes nesta população durante as últimas décadas. A 

característica mais notável deste período de tempo é o aumento da incidência em 

crianças entre 2 a 6 anos de idade, aumento ausente em algumas populações 

africanas e indianas, tornando a doença majoritariamente associada a países com 

maior status socioeconômico. Ainda em relação à incidência nessa faixa etária, nota-

se que pode variar de acordo com a etnia: por exemplo, nos Estados Unidos, há 

40,9 casos por milhão de hispânicos, 35,6 casos por milhão de brancos e 14,8 casos 

por milhão de negros, sendo que até o presente se desconhecem as razões para tal 

relação (Chow et al., 2010; Lim et al., 2014). 

 

1.5.  Causas e riscos da LLA 
 

As causas conhecidas da LLA incluem a exposição parental à radiação 

ionizante e síndromes genéticas congênitas no feto, como a síndrome de Down, a 

neurofibromatose, a anemia de Fanconi e a síndrome de Bloom, que juntas explicam 

menos de 10% dos casos (Wiemels, 2012). 

Em relação a outras possíveis causas ambientais, estudos associam a LLA 

infantil com um baixo estímulo do sistema imune nos primeiros anos de vida e foi 

levantada a hipótese, baseada em observações feitas em crianças que tinham um 

maior contato com patógenos, que um curso normal de infecções no início da 

infância confere uma proteção contra a LLA (Greaves, 1998; Dockerty et al., 2001; 

Greaves, 2006; Urayama et al., 2010).  

Outros estudos relacionam o surgimento da LLA com o uso de algumas 

substâncias durante a gravidez, como anti-histamínicos, maconha, permetrina, entre 

outros e com algumas infecções causadas por microrganismos, como observado na 

tabela 1.2. Os riscos podem ser do tipo alto, baixo ou não-associado 

(http://www.cancerresearchuk.org; Lightfoot & Roman, 2004 e Thomopoulos et al., 

2015). 
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Tabela 1.2. Riscos associados a causas e possíveis causas da LLA 
Possível causa Risco 

EXPOSIÇÕES PARENTAIS A AGENTES E RADIAÇÕES 
ANTERIORES OU DURANTE A GRAVIDEZ 

Exposição a radiações ionizantes* (raios X, raios alfa, 
beta e gama) 

ASSOCIADO a todos os tipos (risco alto), 
exceto raios X  

Exposição a radiações não-ionizantes (luz visível, 
infravermelhos, UV, microondas de aquecimento, 
microondas, corrente eléctrica) 

NÃO ASSOCIADO 

Exposição a níveis altos de radônio (gás radioativo) 
(acúmulo de radônio em residências no Reino Unido) 

ASSOCIADO (risco alto) 

Exposição ao benzeno presente nos cigarros, na 
indústria petrolífera, química, farmacêutica, de 
calçados, de borracha e imprentas 

RESULTADOS INCONSISTENTES 

USO DE SUBSTÂNCIAS DURANTE A GRAVIDEZ 
Uso de suplementos nutricionais, analgésicos, 
espasmolíticos, antiácidos, antibióticos e drogas que 
tratam as náuseas, os vómitos e as dispepsias  

EM ESTUDO (dados limitados) 

Uso de anti-histamínicos  ASSOCIADO (poucos estudos) 
Uso de maconha  ASSOCIADO (poucos estudos) 
Uso de inibidores da topoisomerase II** (laxativos, 
dipirona, repelentes de mosquitos, tratamento do HIV 

INDETERMINADO 

Uso de permetrina  ASSOCIADO 
Uso de imunossupressores ASSOCIADO (risco alto) 
Ingestão de café (mais de duas xícaras por dia) e de 
cola durante a gravidez 

ASSOCIADO (poucos estudos, risco que 
depende de alguns polimorfismos da 
pessoa) 

Fumo de cigarro e consumo de álcool  RESULTADOS INCONSISTENTES 
INFECÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ 

Infecção com varicela RESULTADOS INCONSISTENTES 
Infecção com herpesvírus  ASSOCIADO 

CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE 
Síndrome de Down e de Blooom, anemia de fanconi, 
ataxia telangiectasia, neurofibromatose 

ASSOCIADO (risco alto) 

Tratamento prévio com medicamentos de 
quimioterapia: etoposide, mitoxantrona, amsacrina e 
idarrubicina 

ASSOCIADO (risco baixo) 

Sobrepeso  ASSOCIADO (risco baixo) 
Níveis baixos de estimulação imune durante a infância ASSOCIADO (postulado mencionado) 
*Casos confirmados: infantes nascidos depois do lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki e adultos que trabalharam na Limpeza após acidente na usina nuclear de Chernobyl 
desenvolveram LLA. **Inibidores da Topoisomerase II: podem ocasionar fusão do gene MLL com 
outros genes (genótipo mais decorrente observado em infantes com LLA). Fontes: 
http://www.cancerresearchuk.org, Lightfoot & Roman, 2004 e Thomopoulos et al., 2015. 
 

Na tabela 1.3 podem ser observados os fatores de risco conhecidos para o 

prognóstico do tratamento da LLA em crianças.  
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Tabela 1.3. Fatores associados ao mau ou bom prognóstico do tratamento da LLA em 
crianças. 
Variável Fator favorável ao bom 

prognóstico do tratamento da LLA  
Fator desfavorável ao mau 
prognóstico do tratamento da LLA 

Características demográficas e clínicas 
Idade 1 a 10 anos < 1 ano ou > 10 anos 
Sexo Mulheres Homens 
Grupo étnico ou raça Asiáticos, brancos Hispanos, nativos dos EUA, negros 
Contagem de 
células-brancas 

Baixa (< 50.000 / mm3) Alta (> 50.000 / m3) 

Características biológicas ou genéticas das células leucêmicas 
Imunofenótipo Linhagem de células B Linhagem de células T 
Características 
citogenéticas 

Fusão ETV6-RUNX1, hiperploidia, 
trissomias cromossômicas 

BCR-ABL1, rearranjos de genes 
MLL, hipoploidia 

Características 
genéticas 

Deleções ERG Deleções ou mutações no gene 
IKZF1, LLA tipo cromossomo 
Philadelphia 

Expressão de AS 
em células 
leucêmicas 

Alta Baixa 

Fontes: Chan et al., 2014; Hunger et al., 2015. AS: Asparagina sintetase. 
 

1.6. Características fenotípicas e cromossômicas das células LLA 
 

A maioria das LLAs apresentam fenótipos de células linfocíticas pré-B na 

corrente sanguínea (75 a 80% dos casos), o que significa que elas exibem 

marcadores de superfície de células pré-B normais, porém com algumas alterações 

cromossômicas (Wiemels, 2012). Células T também podem ser afetadas e podem se 

converter em células do tipo LLA, porém este fenômeno é menos comum (20 a 25%) 

(Chiaretti et al., 2014).  

As alterações cromossômicas que as células normais sofrem para se 

converterem em células leucêmicas são várias, sendo mais comum que linfócitos T e 

B precursores passem a apresentar características do tipo LMA e do tipo LLA, 

respectivamente (Wiemels, 2012). Tais alterações podem ser aneuploidias 

(alterações no número de cromossomos), rearranjos cromossômicos que 

desregulam a expressão gênica ou resultam na expressão de proteínas de fusão 

quiméricas, deleções e ganhos de DNA e mutações na sequência de DNA (Harrison, 

2009) (figura 1.8 e tabela 1.4). Vale ressaltar que, em média, os genomas das 

células da LLA infantil contêm apenas 10 a 20 mutações codificantes no momento 

do diagnóstico e cerca de duas vezes mais no momento de recaída (Ma et al., 2015). 

No entanto, as alterações cromossômicas associadas à LLA por si só não são 

necessariamente suficientes para causar a doença e que a fusão de alguns genes 

mostrados na tabela 1.4, como a dos genes TEL-AML1, pode ocorrer em uma taxa 
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de 1% ou mais na população normal e a grande maioria desses clones é 

autolimitada, não resultando em doença. Sendo assim, vale ressaltar que as causas 

de muitos casos de LLA ainda continuam desconhecidos (Mori et al., 2002; Zuna et 

al., 2011). 

 

 
Figura 1.8. Hematopoiese das células do sangue e as características exibidas pelas células do 
tipo LLA. As células do tipo LLA apresentam hiperdiploidia e vários tipos de rearranjos cromossomais 
como observado na figura em estágios celulares imaturos. Fontes: Adaptado de Stirewalt & Radich, 
2003 e de Wiemels, 2012. 
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Tabela 1.4. Lesões cromossômicas, mutações, genes envolvidos, consequências funcionais, 
relevância médica e a frequência associada na LLA de células da linhagem B e T.  

CÉLULAS LINFOCÍTICAS DA LINHAGEM B 
Lesões 
cromossômicas 

Genes 
envolvidos 

Consequências 
funcionais 

Frequência Relevância 
clínica Crianças Adultos 

Deleções focais, 
raramente 
mutações 

IKZF1, 7p13-
p11.1 

Desregulação 
da diferenciação 
linfóide 

15%, > 80% 
Ph, ~30% Ph 

7%, > 80% 
Ph 

Mau 
prognóstico 

Rearranjos, 
mutações 

CRLF2, Xp22.3, 
Yp11.3 

Juntamente com 
mutações JAK, 
ativação 
constitutiva 
JAK-STAT 

5 - 10%, > 50 
SD-LLA 
  

5 a 10% 
  

Mau 
prognóstico 

Mutações AK1, 1p32.3-
p31.3, JAK2, 
9p24 

Ativação 
Constitutiva 
JAK-STAT 

~ 10% Ph, 
18% a 35% 
SD-LLA 

- Mau 
prognóstico 

Deleções focais 
mutações 

CREBBP, 
16p13.3, 
EP300, 22q13.2 

Acetilação de 
histonas 
prejudicada e 
regulação 
transicional 

18% das 
recaídas 

- Identificado 
apenas na 
recaída 

Deleções focais, 
mutações 

NT5C2, 
10q24.32 

Aumento da 
desfosforilação 
de análogos de 
nucleósidos 

10% das 
recaídas 
(também em 
LLA-T) 

- Mau 
prognóstico 

Amplificação 
intracromossômica 
do cromossomo 21 

RUNX1, 
21q22.3 

Múltiplas cópias 
do gene 
RUNX1; 
possível evento 
secundário 

2% - Mau 
prognóstico 

Interrupção do 
TP53 

TP53, 17p13.1 Mutações e / ou 
exclusões 

90% 
hipodiploidia 
LLA, 6 a 11% 
das recaídas 
(também em 
LLA-T) 

8% de LLA 
no início 
da doença 
(também 
em T-LLA) 

Mau 
prognóstico 

CÉLULAS LINFOCÍTICAS DA LINHAGEM T 
Translocação de 
TCR com vários 
oncogenes t (1; 
14) 

LMO1, LMO2, 
TAL1,TLX1, 
TLX3 

Desregulação da 
hematopoiese, 
comprometimento 
da diferenciação 

~ 35% ~ 35% Sem 
impacto 

Del(1)(p32) SIL-TAL1 Imparidade de 
diferenciação 

~ 10% 5 a 10% Não 
estabelecid
o 

Deleção 9p CDKN2A & 
CDKN2B 

Perda de controle 
de proliferação 
celular 

20 a 30% < 1% Sem 
impacto 

Rearranjos 11q23 MLL com vários 
outros genes 

Ruptura da 
expressão dos 
genes HOX e da 
auto-renovação 
dos progenitores 
hematopoiéticos 

5% - Mau 
prognóstico 

t(9;9)(q34;q34) NUP214-ABL Ativação 
constitutiva ABL 

6% - Sem 
impacto 

t(9;14)(q34;q32) EML1-ABL Ativação 
constitutiva ABL 

1% - Sem 
impacto 
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Lesões cromossômicas Consequências 

funcionais 
Frequência Relevância 

clínica Crianças Adultos 
NOTCH1 (9q34.3) Detenção de 

diferenciação e 
atividade 
aberrante de 
auto-renovação 

60 a 70% 60 a 70% Resultado 
favorável 

FBW7 (4q31.3) Perda de controle 
de proliferação 
celular 

10% ~ 10 a 20% Geralmente 
avaliado em 
combinação 
com 
NOTCH1 

BCL11B (14q32.2) Independência do 
crescimento de 
citocinas, 
resistência à 
apoptose induzida 
por 
dexametasona, 
ativação da 
sinalização de 
JAK 

9% - Não 
definido 

JAK1 (1p32.3-p31.3) Regulador 
Negativo de 
Tirosina Quinases 

2% 7 a 18% Prognóstico 
desfavoráv
el 

PTPN2 (18p11.3-p11.2) Desenvolvimento 
linfoide 

6% - Sem 
impacto 

IL7R (5p13) Supressor de 
tumor putativo 

6% - Sem 
impacto 

PHF6 (Xq26.3) Supressor de 
tumor presumido 

5 a 16% 18 38% Sem 
impacto 

CNOT3 (19q13.4) Insuficiência da 
atividade 
ribossômica 

- 8% Não 
definido 

RPL5 (1p22.1) Insuficiência da 
atividade 
ribossômica 

8% - Não 
definido 

RPL10 (Xq28) Aumento da 
desfosforilação de 
análogos de 
nucleósidos 

8% - Não 
definido 

NT5C2 (10q24.32) Desregulação da 
hematopoiese, 
comprometimento 
da diferenciação 

19% das 
recaídas 

19% das 
recaídas 

Identificado 
apenas na 
recaída 

Ph: Cromossomo Filadélfia ou translocação Filadélfia (anormalidade cromossômica que corresponde 
a uma translocação cromossômica recíproca envolvendo os braços longos dos cromossomos 9 e 22). 
DS-LLA: LLA do Síndrome de Down. ABL: Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 que 
codifica uma proteína tirosina quinase citoplasmática e nuclear que encontra-se implicada em 
processos de diferenciação, divisão e adesão celular e na resposta ao estresse. Fonte: Chiaretti et 
al., 2014. 
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1.7. Sinais e sintomas da LLA 
 

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes com LLA podem ser 

divididos de acordo às regiões acometidas do organismo, pudendo afetar os 

pulmões, os músculos, os ossos, as articulações, o cérebro, os linfonodos, o baço, o 

fígado e a pele, e pudendo apresentar sinais e sintomas generalizados, como febre, 

perda de peso e infecções causadas pela baixa imunidade do indivíduo  como 

observado na figura 1.9 (A. D. A. M., 2010). 

 

 
 

Figura 1.9. Sinais e sintomas da LLA. O sinais e sintomas da LLA dividem-se de acordo às regiões 
aometidas, como observado na figura. Fonte: A. D. A. M., 2010. 
 

1.8. Diagnóstico da LLA 
 

Os padrões atuais para o diagnóstico da LLA integram o estudo da morfologia 

celular, imunofenotipagem e genética / citogenética, conforme detalhado na 

classificação das neoplasias linfoides da Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2008), sendo que a análise por citometria de fluxo representa o padrão-ouro de 

diagnóstico para a identificação da linhagem celular (Sevilla et al., 2010). 
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Do ponto de vista morfológico, não há critérios reprodutíveis para distinguir 

entre a LLA de linhagem B e T nem para distinguir entre as células da linhagem B 

precursoras do tipo normal ou do tipo LLA no sangue periférico (Sevilla et al., 2010). 

Através da imunofenotipagem, os blastos LLA do tipo B podem ser 

diferenciados das células normais precursoras da linhagem B (chamadas também de 

hematogônias) por aquisição ou perda regular e ordenada de antígenos e também 

podem ser distinguidos dos linfócitos maduros normais pela sua baixa expressão de 

CD45 e, algumas vezes, pela expressão de CD34 (Sevilla et al., 2010). 

Através do diagnóstico diferencial por imunofluorescência pode ser observada 

a presença da enzima nuclear Terminal Deoxinucleotidil Transferase (TdT)1, 

presente na maioria dos casos de LLA (Faber et al., 2000). 

O cariótipo convencional pode ser útil na identificação de translocações 

recorrentes, bem como no ganho e perda de material cromossômico bruto; no 

entanto, a principal limitação dessa técnica é que, em alguns casos, as células 

leucêmicas não entram na metáfase. Por outro lado, a hibridação fluorescente in situ 

(FISH) pode permitir a detecção e visualização direta de praticamente todas as 

anormalidades cromossômicas investigadas na LLA, com uma sensibilidade de 

cerca de 99%. Finalmente, as matrizes de hibridização comparativa de arranjo 

genômico (array-CGH ou a-CGH)2 e polimorfismos de base única (SNP) podem 

permitir a identificação de alterações crípticas e / ou submicroscópicas no genoma 

(Sevilla et al., 2010). 

A integração de resultados de várias técnicas, como o perfil de expressão 

gênico (GEP), a análise de SNP e o Sequenciamento de Nova Geração (NGS), 

permitiu uma melhor definição do cenário molecular da LLA e a identificação de 

novas mutações (Sevilla et al., 2010). 

 

1.9. Tratamento da LLA 
                                                
 
1 TdT: DNA polimerase especializada em adicionar N-nucleotídeos aos exons V, D em células pré-B, 
pré-T linfóides e em células LLA e de linfomas. 
2 a-CGH: Método citogenético molecular que analisa as variações do número de cópias (CNVs) em 
relação ao nível de ploidia no DNA de uma amostra de teste em comparação com uma amostra de 
referência, sem a necessidade de cultivar células e com uma resolução melhorada de 5 a 10 
megabases em comparação com as técnicas mais tradicionais de análise por citogenética, como a 
técnica de bandeamento giemsa e a técnica de FISH que são limitados pela resolução do microscópio 
utilizado. 
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O tratamento contra a LLA consiste em 3 etapas que podem ser observadas 

na figura 1.10: indução, consolidação e manutenção. A terapia de indução é 

administrada para restaurar a produção normal de células sanguíneas através do 

uso de esteróides, vincristina e L-ASP com ou sem antraciclina e observa-se que 

mais de 95% dos pacientes apresentam remissão completa após 4 a 6 semanas, 

porém algumas crianças apresentam eventos adversos graves, incluindo infecção 

durante o primeiro ciclo de tratamento (O’Connor et al., 2014). Durante a indução, é 

realizada quimioterapia intratecal, administrada através de punção lombar. 

Geralmente é realizada duas vezes durante o primeiro mês e de 4 a 6 vezes durante 

os próximos 1 ou 2 meses. Em seguida, é repetida com menos frequência durante a 

consolidação e manutenção. Geralmente a quimioterapia intratecal é realizada com 

metotrexato (MTX) com possibilidade de períodos de convulsões como efeito 

colateral em alguns pacientes durante o tratamento (American Cancer Society, 

2016). 

 Após a terapia de indução, a terapia de consolidação começa a erradicar as 

células leucêmicas residuais. Várias combinações de agentes citotóxicos são 

usadas, como o MTX com outros medicamentos. Uma combinação semelhante com 

a terapia de indução (esteróides, vincristina, asparaginase e antraciclina), 

denominada de reindução ou intensificação retardada, é dada no final da 

consolidação (Gaynon et al., 2000). 

 A terapia de manutenção é administrada após a terapia de consolidação e 

geralmente dura de 1 a 2 anos. A 6-mercaptopurina diária (6-MP) e o MTX semanal 

são uma combinação padrão e algumas terapias de manutenção são intensificadas 

com vincristina e esteróide (Moricke et al., 2010). 

 A L-ASP é um dos principais agentes no tratamento da LLA. Uma dose total 

mais elevada deste fármaco é característica dos regimes de tratamento para LLA 

pediátrica e está associada a um bom prognóstico. Os eventos adversos causados 

pela L-ASP, como pancreatite, reação alérgica, hiperglicemia e distúrbio de 

coagulação, no entanto, costumam ser graves e, ocasionalmente, apresentam risco 

de vida. Além disso, anticorpos neutralizantes, às vezes se desenvolvem sem 

sintomas clínicos (inativação silenciosa) e reduzem a atividade da L-ASP enquanto 

aumentam o risco de recaída (Vrooman et al., 2013). 
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Figura 1.10. Programa de tratamento para a LLA pediátrica. Observar que a aplicação da L-ASP 
se dá na indução e na re-indução no tratamento contra a LLA. Fonte: Kato & Manabe, 2018. 

 

Para pacientes que não respondem à quimioterapia, o transplante de células-

tronco costuma ser a melhor opção de cura no estágio avançado da doença 

(Terwilliger & Abdul-Hay, 2017; Leukemia and Lymphoma Society: Stem Cell 

Transplantation, 2017). 

 

1.10. Reação catalítica da L-ASP e o seu uso no tratamento da LLA 
 

A reação enzimática da L-ASP se dá através da hidrólise, que ocorre em dois 

passos, com formação de um composto intermediário. No primeiro passo, um 

resíduo nucleofílico da L-ASP é ativado por uma base forte e ataca o átomo de 

carbono amida da L-Asn (um dos substratos), gerando um produto intermediário: a 

enzima beta-acil. O segundo passo é um ataque ao carbono éster realizado por uma 

ativação nucleofílica mediante uma molécula de água (Hill, 1967; citado por El-

Bessoumy et al., 2004; Verma et al., 2007; Shrivastava et al., 2016) (figura 1.11). 
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Figura 1.11. Mecanismo da reação de catálise da L-ASP. A L-ASP reage sobre a L-Asn e com 
ajuda de uma molécula de água forma L-aspartato (L-Asp) (ácido aspártico) com liberação de amônia 
(NH3). As setas tracejadas mostram os ataques nucleofílicos. Fonte: Adaptado de Cachumba et al., 
2016. 

 

Muitas L-ASPs também apresentam a capacidade de catalisar outra reação 

competitiva, agindo sobre a L-Glutamina (L-Gln) e formando L-Glutamato (L-Glu) e 

amônia (NH3), sendo a L-Gln um inibidor competitivo da hidrólise da L-Asn (figura 

1.12) devido à similaridade estrutural entre a L-Asn e a L-Gln (Van den Berg, 2011). 

 

 
 

Figura 1.12. Mecanismo da reação da catálise da L-asparaginase / L-glutaminase. A L-Asn 
apresenta um inibidor competitivo, a L-Gln que forma L-Glutamato com liberação de amônia (NH3) na 
presença de L-ASP. Fonte: Adaptado de Friedman, 2003. 
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A L-ASP de alguns microrganismos apresentam a capacidade de hidrolisar 

5% da L-Gln quando comparada com a hidrólise de L-Asn, como a L-ASP de 

Serratia marcescens, de Escherichia coli e de Erwinia chrysanthemi; enquanto que 

outras L-ASPs de outros microrganismos, como a de Pseudomonas sp. (Greenberg 

et al., 1964; El-asmar & Greenberg, 1966) e a de Acinetobacter glutaminasificans 

(Holcenberg et al., 1975) apresentam mesmo nível de atividade asparaginase e 

glutaminase. Posteriormente, foram descritas algumas L-ASPs que não apresentam 

atividade glutaminase detectável pela metodologia utilizada, como a derivada de 

Wolinella succinogenes (Distasio et al., 1982).  

A L-Gln é um aminoácido abundante no plasma e necessário para a síntese 

de aminoácidos e nucleotídeos. Muitos tipos de cânceres humanos, como o câncer 

pancreático, o câncer de cólon, o câncer de fígado e as leucemias têm se mostrado 

dependentes de L-Gln para a sua proliferação e sobrevivência (Wise & Thompson, 

2010). Foi observado que a depleção de L-Gln no meio induz apoptose de células 

cancerígenas com uma maior seletividade que uma depleção de L-Asn (Yuneva et 

al., 2007).  
A atividade anticancerígena da L-ASP de E. coli foi demonstrada por 

Marshburn e Wriston (1964) que observaram uma inibição de tumores em ratas. No 

entanto, o maior interesse no seu uso como biofármaco começou em 1965, quando 

Broome identificou uma regressão de linfossarcomas em ratas transplantadas e 

tratadas com o soro de cobaias, relatando pela primeira vez que isso era devido à 

dependência nutricional de L-Asn por parte das células malignas (Broome, 1965). 

Sendo assim, o sucesso no uso da L-ASP sobre alguns tipos de cânceres, 

especialmente linfáticos, se deve ao fato de que as células que os compõem 

necessitam de altas quantidades de L-Asn para o crescimento (Kiriyama et al., 

1989). 

O tratamento com L-ASP torna-se eficaz quando administrada em pacientes 

com células LLA que não produzem asparagina sintetase (AS), devido a sua 

incapacidade de sintetizar o aminoácido L-Asn (Shrivastava et al., 2016). Quando 

administrada eficazmente, a enzima leva à diminuição do substrato L-Asn no meio 

extracelular, à apoptose seletiva das células neoplásicas LLA (Shrivastava et al., 

2016) e à cura definitiva de 80 a 90% das crianças e de 30 a 60% dos jovens e 

adultos, quando aplicada em conjunto com outros medicamentos antineoplásicos 
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(INCA, 2014). Quando a L-ASP era administrada isoladamente na década dos anos 

’70, ocasionava uma completa remissão de 40 a 60% dos casos pediátricos (Tallal et 

al., 1970; Jaffe et al., 1971; Sutow et al., 1971).  

Células humanas saudáveis apresentam Asparagina Sintetase (AS) que 

sintetiza L-Asn a partir de L-Asp (L-Aspartato) e vice-versa e a enzima L-

Glutaminase (GS) que sintetiza L-Glu (L-Glutamato) a partir da L-Gln, como 

observado na figura 1.13 (KEGG, 2018). O L-Asp pode então entrar na via do ciclo 

de Krebs, como via alternativa para a obtenção de energia na falta de carboidratos 

disponíveis, através da formação de oxaloacetato ou fumarato e o L-Glu também 

pode entrar no ciclo de Krebs através da formação de succinato ou 2-oxoglutarato 

(α-cetoglutarato) (figura 1.13) (KEGG, 2018).  

 

 
 

Figura 1.13. Metabolismo da produção de L-Glutamato e L-Aspartato em células humanas 
saudáveis. A AS (EC 6.3.5.4), a partir de L-Asn, gera L-Asp (enquadrado em laranja), aminoácido 
que entra na cadeia do ciclo de Krebs através da formação de oxaloacetato e fumarato (enquadrado 
em vermelho). A L-Glutaminase (EC 3.5.1.2), a partir de L-Gln, gera L-Glu (enquadrado em azul) que 
entra na cadeia do ciclo de Krebs através do succinato e do 2-oxoglutarato (enquadrado em 
vermelho) para a obtenção de energia na ausência de carboidratos no meio. A figura original 
contendo todos os passos do metabolismo foi diminuída para obter uma melhor visualização. Fonte: 
Adaptado de KEGG, 2018.  
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Na figura 1.14 pode ser observado o comportamento das células saudáveis e 

das células LLA que não apresentam AS na presença ou na ausência do tratamento 

com L-ASP. Células saudáveis sintetizam L-Asn a partir de AS para seu próprio 

metabolismo e o restante o liberam ao meio (figura 1.14A). Células cancerígenas do 

tipo LLA não produtoras de AS, morrem na ausência de carboidratos ou de 

aminoácidos como a L-Asn ou a L-Gln (figura 1.14B), porém sobrevivem através da 

captação da L-Asn liberada pelas células saudáveis (figura 1.14C). Na presença do 

tratamento com L-ASP, células saudáveis continuam sobrevivendo pela produção de 

L-Asn, porém a L-Asn liberada é eliminada pela L-ASP. Células LLA não produtoras 

de AS não conseguem sintetizar L-Asn e morrem na presença de L-ASP, pela falta 

de L-Asn no meio, porém células saudáveis continuam vivas pela síntese interna de 

L-Asn (figura 1.14D) (Chakrabarti & Schuster 1996; Muller & Boos, 1998). 
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Figura 1.14. Comportamento das células saudáveis e das células LLA não produtoras de AS na 
ausência ou presença de L-ASP. Células saudáveis sobrevivem tanto na presença como na 
ausência da L-ASP pela produção de AS interna. Células do tipo LLA não produtoras de AS 
sobrevivem na ausência de L-ASP pela captação de L-Asn do meio e morrem sob tratamento com L-
ASP. Fontes: Chakrabarti & Schuster, 1996; Muller & Boos, 1998. 
 



 
 

Introdução 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

24 

1.11. Fatores determinantes da atividade antileucêmica das L-ASPs e 
formulações das L-ASPs comerciais 
 

Foi observado que a atividade antileucêmica das L-ASPs depende da taxa de 

hidrólise e da afinidade da L-ASP com o seu substrato (Shrivastava et al., 2016), dos 

fatores farmacológicos da depuração sérica da enzima (Avramis & Panosyan, 2005), 

do desenvolvimento da resistência à asparaginase em células tumorais (Avramis et 

al., 2002), da apresentação de anticorpos anti-asparaginase pelo sistema imune do 

hospedeiro (Panosyan et al., 2004) e da contribuição da L-Asn tanto da biossíntese 

de novo quanto da L-Asn obtida do metabolismo pela ingestão de nutrientes 

(Avramis & Tiwari, 2006). Por tal motivo, a melhor formulação e a dosagem das 

diferentes L-ASPs comerciais ainda estão sob estudo.  
Até o presente, existem três formulações de L-ASPs utilizadas 

comercialmente sob as marcas descritas na tabela 1.5. Nos parágrafos a seguir, 

detalham-se tais biofármacos produzidos a grande escala.  

Tsuji em 1957, notificou a primeira L-ASP obtida a partir de E. coli. Foram 

observados 2 tipos de L-ASPs que diferem na afinidade pelo substrato (L-Asn) e na 

localização: tipo I encontrada no citosol e tipo II no periplasma bacteriano. A L-ASP 

tipo II é mais usada na indústria farmacêutica por apresentar maior afinidade por L-

Asn (Km = 0,0115 mM para a L-ASP tipo II versus Km = 3,5 mM para a L-ASP tipo I, 

parâmetros dosados para as ambas as proteínas em um pH de 7 e a uma 

temperatura de 25 oC) (Schwartz et al., 1966; Wriston & Yellin, 1973; Derst et al., 

2000). Vale ressaltar que a L-ASP do tipo II encontra-se ativa quando forma um 

tetrâmero de subunidades idênticas de 35,6 kDa (Epp et al., 1971). 

A outra L-ASP comercial é a obtida a partir de Erwinia chrysanthemi que 

quando comparada com a L-ASP de E. coli, é menos imunogênica (Ohnuma et al., 

1972) e menos tóxica, porém menos eficiente (Moghrabi et al., 2006). 

Como alternativa, existem as L-ASPs PEGuiladas, obtidas de E. coli ou de E. 

chrysanthemi, a partir da modificação covalente por conjugação de unidades de 

mono-metoxi polietilenoglicol (PEG). Essa modificação melhora a bioestabilidade e 

biodisponibilidade do composto, influenciando nas propriedades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas da enzima em pacientes (aumento da meia-vida, depuração mais 

lenta e redução na resposta imunológica) (Inada et al., 1995; Mehvar, 2000), porém 
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resulta na perda de parte da atividade biológica do conjugado (Veronese & Pasut, 

2005). Assim, a L-ASP PEGuilada pode ser administrada em menores doses e em 

intervalos mais curtos (Veronese & Pasut, 2005). 

A L-ASP derivada de qualquer das formulações apresentadas sofre 

degradação contínua no organismo, por hidrólise ou por inativação da enzima. Duas 

proteases lisossômicas são conhecidas (asparaginase endopeptidase (AEP) e a 

catepsina B (CTSB)) por degradar e inativar a L-ASP por hidrólise, contribuindo para 

a falha da terapia (Patel et al., 2009). AEP e CTSB são altamente expressas por 

células leucêmicas Philadelphia (Ph) e por células com iAMP21 (Intrachromosomal 

Amplification of Chromosome), células leucêmicas muito agressivas e pouco 

responsivas ao tratamento (Robinson et al., 2005; Forghieri et al., 2015; Harrison, 

2015). Dessa forma, a hidrólise por CTSB limita seu uso no tratamento de tumores 

inativadores de L-ASP (Patel et al., 2009). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), existem três formulações de L-ASPs, 

sendo que uma delas foi descontinuada e duas são atualmente utilizadas no 

combate contra a LLA: A L-ASP nativa não-PEGuilada obtida a partir de E. coli 

(Elspar®, Merck & Co., Inc., West Point, PA, EUA), cuja produção para uso em 

humanos foi descontinuada a partir de 2012, devido aos efeitos adversos (Thiman et 

al., 2014); a L-ASP PEGuilada (Oncaspar®, Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc. 

Gaithersburg, EUA) e a obtida a partir de Erwinia chrysanthemi (Erwinaze®, Jazz 

Pharma-ceuticals, Palo Alto, EUA). Esta última formulação é aprovada no Reino 

Unido como tratamento de segunda linha para pacientes com hipersensibilidade (15 

a 20%) às duas formulações anteriores. As L-ASPs nativas são oferecidas sob 

diferentes marcas na Europa, exceto Reino Unido, e na Ásia (tabela 1.5) (Avramis & 

Panosyan, 2005). Atualmente nenhuma L-ASP possui registro no Brasil (MS, 2017). 
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Tabela 1.5. Diferenças entre as formulações de L-ASPs existentes na indústria farmacêutica 
mundial. 
Nome 
comercial / 
genérico 

Organismo 
fonte 

Tipo Meia vida / via de 
administração 

Fabricante 

Elspar® E. coli Nativa 8 – 30 h / intravenosa,  
1,3 – 2 dias / 
intramuscular 

MERCK & CO., 
INC. 

Kidrolase® E. coli Nativa 8 – 30 h / intravenosa,  
1,3 – 2 dias / 
intramuscular 

EUSA Pharma 

Oncaspar® / 
Pegaspargase 

E. coli Nativa PEGuilada 5,7 dias Sigma-Tau 
PharmaSource 

Graspa® E. coli Nativa e 
recombinante 

Até 37,27 dias com 
GRASPA 50, até 68,88 
com GRASPA 100 e até 
222,61 dias com 
GRASPA 150 / 
intravenosa** 

ERYTECH 
Pharma 

Leunase® / 
Colaspase 

E. coli Modificada da cepa 
de E. coli HAP 

8 – 30h / intravenosa Kyowa Hakko 
Kirin Co., Ltd 

Spectrila® E. coli Recombinante 25,8 ± 9,9 h / intravenosa Medac 
Erwinaze® ou 
Erwinase® / 
Crisantaspase 

E. 
chrysanthemi 

Nativa 0,63 dias / intravenosa Jazz 
Pharmaceuticals 

*A administração de cada medicamento baseia-se no cálculo de 50 a 200 UI / kg (do paciente). 
**GRASPA 50 / GRASPA 100 / GRASPA 150: Doses diferentes (em UI / kg). Meias vidas calculadas 
após 18 injeções de GRASPA. Uma UI de L-ASP equivale à quantidade de L-ASP que decompõe a 
L-Asn e produz 1 µmol de amônia por minuto a 37 oC e pH 7,3.  
Fontes:  
Elspar®<https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/101063s5169lbl.pdf>.  
Kidrolase®<https://www.jazzpharma.com/wp-content/uploads/2015/12/kidrolase-ec-pil.pdf>.  
Oncaspar®<https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/ONCASPAR_USA_ENG.pdf>. 
Graspa®<http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Application_withdrawal_assessme
nt_report/2017/04/WC500226413.pdf>. 
Leunase®<http://www.medicines.org.au/files/swpleuna.pdf>. 
Spectrila®<http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/hu
man/002661/WC500200538.pdf>. 
Erwinaze®<https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/125359lbl.pdf>. 
 

Todas as formulações comerciais estão disponíveis sob a forma liofilizada 

(entre 3.750 e 10.000 UI), exceto a Graspa® apresentada sob a forma de eritrócitos 

com L-ASP encapsulada (entre 78 e 146 UI/mL). O mecanismo de ação consiste em 

eritrócitos (Graspa®) capazes de "bombear" L-Asn do plasma sanguíneo para o seu 

interior, através de transportadores acoplados ao sódio (SNAT 3/5), e a L-ASP 

encapsulada degrada o aminoácido. Desta forma a L-ASP aumenta sua meia-vida e 

atividade e evita inativação da enzima por respostas imunes 

(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Application_withdrawal_as

sessment_report/2017/04/WC500226413.pdf). 
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1.12. Resistência ao tratamento com L-ASP 
 

Existem vários processos de resistência ao tratamento com L-ASP. A primeira 

resistência a ser observada foi o desenvolvimento de auto-anticorpos anti-L-ASP, o 

que leva à falha da depleção de L-Asn após readministração de L-ASP. Tais 

anticorpos neutralizam a atividade da L-ASP, resultando em depuração plasmática 

mais rápida e menor duração do efeito do fármaco (Panosyan et al., 2004; Douer et 

al., 2007). 

Outro processo de resistência ao tratamento consiste na produção alta, baixa 

ou nula de Asparagina-Sintetase (AS). Células saudáveis sintetizam e importam L-

Gln do meio extracelular para produzir L-Asn que será utilizado como fonte de 

energia alternativa e, desta forma, apresentam uma proliferação celular normal 

(figura 1.15) (Offman et al., 2014).  

 

 
Figura 1.15. Mecanismo de ação das células saudáveis em relação à produção de AS. Células 
não cancerígenas produzem concentrações normais de AS, que permite a conversão de L-Gln, obtido 
internamente ou do meio, em L-Asn, permitindo assim a proliferação celular. Fontes: Friedman, 2003 
e Offman et al., 2014. 
 

Células LLA podem ser estratificadas em AS-positivas (figuras 1.16 e 1.17) e 

AS-negativas (figura 1.18). Células AS-positivas podem ser subdivididas em AS-

positiva com alta (figura 1.16) ou baixa (figura 1.17) produção de AS (Offman et al., 

2014). Geralmente, células LLA da linhagem B não producem AS, enquanto que  

células da linhagem T são maioritariamente AS-positivas (Iwamoto et al., 2007). 

Somente células cancerígenas do tipo AS-positivas com alta ou média produção de 

AS apresentam a capacidade de sintetizar L-Asn a partir da L-Gln importada do meio 

extracelular e assim sobreviverem, tanto na presença de L-ASP com atividade 

unicamente asparaginase (figura 1.16A) como na presença de L-ASP com atividade 
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dupla asparaginase / glutaminase (figura 1.15B), permitindo alta ou baixa 

proliferação celular, respectivamente, independentemente da disponibilidade de L-

Asn extracelular (Offman et al., 2014).  

  

 
Figura 1.16. Mecanismo de ação das células LLA em relação à alta produção de AS e ao 
tratamento com L-ASP. (A) Células LLA, produtoras de altas concentrações de AS, são capazes de 
converter de L-Gln sintetizada e / ou obtida do meio em L-Asn, permitindo a alta proliferação celular 
na presença de L-ASP sem atividade glutaminase. (B) Na presença de L-ASP com atividade 
glutaminase, as células LLA com alta produção de AS apresentam baixa proliferação celular, uma vez 
que só sintetizam L-Asn a partir da geração endógena de L-Gln. Fontes: Friedman, 2003 e Offman et 
al., 2014. 
 

Células LLA com baixa produção de AS também podem sobreviver na 

presença de L-ASP que apresenta unicamente a atividade asparaginase (figura 

1.17A). Se a L-ASP aplicada em ditas células apresenta atividade dupla 

asparaginase / glutaminase, observa-se uma morte definitiva das células 

cancerígenas (figura 1.17B) (Offman et al., 2014). 
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Figuras 1.17. Mecanismo de ação das células LLA em relação à baixa produção de AS e ao 
tratamento com L-ASP. (A) Células LLA, produtoras de baixas concentrações de AS, são capazes 
de converter de L-Gln sintetizada e / ou obtida do meio em L-Asn, permitindo um nível médio de 
proliferação celular na presença de L-ASP sem atividade glutaminase. (B) Na presença de L-ASP 
com atividade glutaminase, as células LLA com baixa produção de AS apresentam sensibilidade ao 
tratamento e não se observa proliferação celular. Fontes: Friedman, 2003 e Offman et al., 2014. 

 

Finalmente, células LLA que não produzem AS morrem tanto na presença de 

L-ASP com atividade única asparaginase quanto com atividade dupla 

asparaginase/glutaminase pela impossibilidade de sintetizar L-Asn a partir da 

entrada de L-Gln (figuras 1.18 A e B) (Offman et al., 2014). 

 

 
Figura 1.18. Mecanismo de ação das células LLA em relação à produção nula de AS e ao 
tratamento com L-ASP. Células LLA, não-produtoras de AS, não são capazes de sintetizar L-Asn, 
permitindo a morte celular, tanto na presença de L-ASP sem atividade glutaminase (A), como no 
tratamento com uma L-ASP com atividade glutaminase (B). Fontes: Friedman, 2003 e Offman et al., 
2014. 
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Foi sugerido que células cancerígenas podem sobreviver, proliferar e ser 

resistentes ao tratamento com L-ASP com atividade asparaginase e não-

glutaminase, devido à capacidade endógena de sintetizar L-Asn, mediante à 

importação de glutamina a partir do meio extracelular. Neste caso, a recomendação 

seria tratar estes pacientes com um tipo de L-ASP que apresente atividades 

asparaginase e glutaminase (Offman et al., 2014) (tabela 1.6). Nos casos de 

pacientes com células LLA AS-negativas, recomenda-se tratamento com L-ASP que 

apresente unicamente atividade asparaginase para evitar os efeitos adversos 

resultantes da atividade glutaminase (Offman et al., 2014) (tabela 1.6). 
 
Tabela 1.6. Comparação entre as características das células do tipo LLA, resistência ao 
tratamento e efeitos adversos. 
Característica da 
célula LLA 

Formação de 
L-Asn 
intracelular 

Resistência 
ao tratamento 

Recomendação no 
tratamento 

Efeitos 
adversos  

AS-positiva de 
alta concentração 

SIM (a partir da 
L-Gln 
extracelular) 

Alta Uso de uma L-ASP com 
atividades suficientes de 
asparaginase e 
glutaminase 

Muitos 

AS-positiva de 
baixa 
concentração 

Pouca Baixa Uso de uma L-ASP com 
alta atividade asparaginase 
e com baixa atividade 
glutaminase 

Poucos 

AS-negativa NÃO (por falta 
de AS) 

Nula Uso de uma L-ASP com 
alta atividade asparaginase 
sem atividade glutaminase  

Muito poucos 

Fonte: Offman et al., 2014. 

 

Além disso, observou-se resistência ao tratamento com L-ASP na presença 

de tecido adiposo, isso porque os adipócitos formam uma barreira física e assim 

protegem as células LLA da ação asparaginase da L-ASP (Ehsanipour et al., 2013) e 

pela secreção de quantidades significativas de L-Asn nos fluidos intersticiais 

(Patterson et al., 2002). Assim, em pacientes obesos, sugere-se o uso de uma L-

ASP com atividade asparaginase / glutaminase (Ehsanipour et al., 2013). 

A produção aumentada de transportadores de aminoácidos L-Asp e L-Gln, a 

produção diminuída do transportador de L-Asn em células produtoras de AS e a 

estabilidade aumentada de GS (não foram observadas alterações na produção de 

GS em células LLA) são outros tipos de resistência das células LLA ao tratamento 

com L-ASP. Isso leva ao aumento da sobrevida das células cancerígenas pela 

utilização dos aminoácidos mencionados que geram energia devido à síntese de 

metabólitos secundários que entram no ciclo de Krebs (Aslanian & Kilberg, 2001; 
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Offman et al., 2011). Na figura 1.19 observa-se o resumo dos mecanismos de 

resistência conhecidos ocasionados pelas células LLA. 

 

 
 

Figura 1.19. Mecanismos de resistência conhecidos de células LLA ao tratamento com L-ASP. 
Figura que apresenta, resumidamente, todos os mecanismos de resistência das células LLA ao 
tratamento com L-ASP descritos no texto acima. Fontes: Aslanian & Kilberg, 2001 e Offman et al., 
2011. 
 

1.13. Efeitos adversos apresentados pelos pacientes tratados com L-ASP  
 

A terapia com L-ASP ocasiona efeitos adversos, atribuídos à atividade 

glutaminase (Warrell, et al., 1980; Distasio, et al., 1982; Silverman, et al., 2001), 

geralmente a partir da 25o semana, o que induz à remissão do tratamento (Silverman 

et al., 2001); porém, Kin Chan et al. (2014) afirmam a importância da atividade 

glutaminase em células LLA AS-positivas. 

Os efeitos adversos que os pacientes tratados com L-ASP nativa derivada de 

E. coli PEGuilada ou não-PEGuilada apresentam são muitos (tabela 1.7). Ao 

contrário, a administração da L-ASP de E. chrysanthemi mostra os mesmos efeitos 
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colaterais, porém de menor intensidade; no entanto, o sucesso do tratamento é 

reduzido por apresentar menor atividade asparaginase (Kotzia & Labrou, 2006). 

 
Tabela 1.7. Reações adversas graves frequentes e muito frequentes observadas nos pacientes 
com LLA tratados com a L-ASP nativa derivada de E. coli PEGuilada ou não-PEGuilada. 
Classe Frequência das reações adversas 
Infecções e infestações *: infecções e sepse, pela queda da imunidade 
Problemas no sangue e no 
sistema linfático 

*: neutropenia febril, que pode causar hipertermia fatal; queda dos níveis 
séricos dos fatores V, VIII, VII e IX, que pode causar anemia e trombose, 
sendo que cerca da metade das hemorragias e tromboses graves afetam 
vasos cerebrais e podem provocar AVC, convulsões, cefaleia ou perda de 
consciência 

Problemas no sistema 
imunitário 

**: hipersensibilidade, urticária, erupção cutânea e reações anafiláticas 

Problemas endócrinos **: diminuição do nível sérico de insulina que provoca hiperglicemia, 
glicosúria e poliúria 

Problemas metabólicos *: proteinúria; hipoalbuminemia; insuficiência renal aguda e fatal, inibição 
da atividade lipase que pode causar hipertrigliceridemia e hiperlipidemia 

Problemas no sistema 
nervoso 

*: diminuição de L-glutamina que mostra sinais clínicos de encefalopatia 
metabólica, depressão, sonolência, fadiga, coma, confusão, agitação, 
alucinações, neuropatia motora periférica e síncope 

Problemas respiratórios *: hipóxia 
Problemas gastrointestinais **: pancreatite, hiperamonemia que pode causar diarréia, dores 

abdominais, perda de peso, perda de apetite, calafrios, febre, náuseas, 
vômitos, anorexia, cefaléia e irritabilidade 
*: estomatite 

Problemas musculares *: dor nas extremidades 
Exames complementares de 
diagnóstico 

*: amilase, transaminases e bilirrubina séricas aumentadas; neutropenia; 
plaquetopenia e tempo parcial de tromboplastina ativada prolongado 

Nota: *Frequentes (entre 1/10 a 1/100) e **Muito frequentes (≤1/10). 
Fontes: Elspar®<https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/101063s5169lbl.pdf>, 
Oncaspar®<https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/ONCASPAR_USA_ENG.pdf>. 
 
1.14. Fontes naturais produtoras de L-ASP 
 

A L-ASP está presente em diferentes mamíferos, pássaros, plantas, leveduras 

e bactérias, sendo que vários microrganismos, especialmente bactérias, são 

apresentadas como produtoras de L-ASP (tabela 1.8). As bactérias E. coli e E. 

chrysanthemi são os principais agentes microbianos para a produção atual de L-ASP 

em escala industrial na área farmacêutica, enquanto que o fungo Aspergillus oryzae 

é o mais utilizado na indústria de alimentos (Lopes et al., 2015).  

L-ASPs recombinantes, obtidas por engenharia genética, apresentam maior 

atividade enzimática (Guo et al., 2002), como por exemplo: a L-ASP recombinante 

de Erwinia chrysanthemi induzida com o promotor T7 em células hospedeiras E. coli 

BLR(DE) e purificada por cromatografia de afinidade por metais imobilizados (IMAC) 

resultou em aumento na atividade do 80% em relação à atividade da enzima nativa 

(Krasotkina et al. 2004; Khushoo et al., 2005). 
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Tabela 1.8. Bactérias-fonte de L-ASP não-recombinantes, valores da atividade asparaginase 
associado, Km, Kcat, pH e temperatura ótimas de reação. 
Organismo-fonte Atividade L-

ASP 
Km pH 

ótimo 
T(oC) 
ótimo 

REF 

Yersinia pseudotuberculosis 62,7 U/mg 0,017 mM 8,0 60 1 
Bacillus aryabhattai 680,5 U/mg 0,257 mM 8,5 40 2 
Pseudomonas fluorescens 168,4 U/mg 110 mM 8,0 37 3, 4 
Bacillus licheniformis 697,1 U/mg 0,014 mM 6 a 10 40 5 
Nocardiopsis alba 158,1 U/mg 0,127 mM 8,0 37 6, 7 
Streptomyces noursei 0,803 U/mg 25 µM 7,5 50 8 
Pectobacterium carotovorum 35,24 U/mg 657 µM 8 a 10 40 9 
Streptomyces parvulus 146 U/mg 25 µM 7,5 50 10 
Bacillus subtilis 23,8 U/mg 430 µM 7,5 40 11 
Streptomyces ginsengisoli 3,32 U/mg 25 µM 7,5 30 12 
Streptomyces thermoluteus 68,09 U/mg 1830 mM 8 a 9 63,6 13 
Photobacterium sp. 20 U/mg 760 mM 7,0 25 14 
Pyrococcus furiosus 550 U/mg 12.000 mM 9,0 85 15 
Bacillus licheniformis 597,8 U/mg 0,420 mM 8,0 37 16 
Fontes: (1) Pokrovskaya et al., 2012; (2) Singh et al., 2013; (3) Prema et al., 2013; (4) Kishore et al., 2015; 
(5) Mahajan et al., 2014; (6) Meena et al., 2015; (7) Meena et al., 2016; (8) Dharmaraj et al., 2011; (9) 
Kumar et al., 2010; (10) Usha et al., 2011; (11) Jia et al., 2013; (12) Deshpande et al., 2014; (13) Hatanaka 
et al., 2011; (14) Yaacob et al., 2014; (15) Bansal et al., 2010; (16) Sudhir et al., 2016. Adaptado de 
Cachumba et al., 2016 
 

1.15. L-ASPs de micobactérias 
 

Na década de 70 foram realizados vários testes com L-ASPs não-

recombinantes de M. tuberculosis (Mtb), de BCG (Bacillus Calmette-Guérin), de M. 

phlei, de M. butyricum, de M. bovis, de M. lacticola (Sharma et al., 1973) e de M. 

smegmatis e observou-se atividade asparaginase em todas as espécies. A inibição 

do crescimento de sarcomas em ratos foi alcançada usando menor concentração de 

L-ASP de Mtb quando comparada à concentração necessária de L-ASP de E. coli 

(Reddy et al., 1969). Além disso, foi observado que as L-ASPs de Mtb e de M. phlei 

apresentam alta atividade asparaginase, porém atividade glutaminase não-

detectável (Gouzy et al., 2014). O fato de ter sido relatado que as L-ASPs 

micobacterianas mencionadas não apresentam atividade glutaminase é de vital 

importância para a escolha de estudo no presente trabalho, já que poderiam ser 

utilizadas como biofármacos contra células LLA AS-negativas. 

 
1.16. Uso de micobactérias como sistema de expressão heterólogo 
 

A expressão de proteínas solúveis originárias de espécies de micobactérias, 

especialmente de Mtb tem sido particularmente difícil em E. coli; mesmo com a 

melhor das estratégias, e raramente ultrapassou 30% de sucesso. Isso é 
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parcialmente atribuído à porcentagem de GC entre os genomas de Mtb (65,6%) e de 

E. coli (50,8%), refletido no uso preferencial de códons diferentes e impactando na 

eficiência de tradução. Outro motivo para a baixa eficiência é a presença de 

proteínas GroEL dependentes de ATP para o seu funcionamento em E. coli, 

diferentes daqueles encontrados tanto em Mtb como em Mycobacterium smegmatis 

mc2155 (mc2155) que não dependem de ATP, o que leva a enovelamentos 

diferentes nas proteínas expressas. Isso pode ser solucionado usando organismos 

hospedeiros mais estreitamente relacionados com o organismo doador; por exemplo, 

o uso de micobactérias não-patogênicas, como a mc2155 e a M. vaccae (Bashiri & 

Baker, 2015).  

 
1.17. Outros usos da L-ASP 
 

A L-ASP também pode ser útil no tratamentos de outros tipos de doenças. A 

produção e purificação de uma enzima quimérica L-ASP-EP-T/B (L-ASP acrescida 

de epítopos de células B e epítopos de células T auxiliares contra a toxina tetânica) 

resultou em títulos elevados de anticorpos anti-L-ASP-EP-T/B em camundongos 

após imunização com 3 doses. Essa enzima abre caminhos para o desenvolvimento 

de uma nova vacina contra a aterosclerose (Gaofu et al., 2006).  

Mediante a detecção e estratificação de níveis diferentes de L-asparagina (um 

dos substratos da L-ASP) presente em células leucêmicas, a L-ASP pode ser 

utilizada como biossensor de células leucêmicas (Verma et al., 2007). 

As células CMTN (câncer de mama triplo negativo) são consideradas as mais 

agressivas dentro do grupo dos cânceres de mama. Estas células mostram uma 

marcada dependência da glutamina extracelular para o crescimento e foi constatado 

que a privação deste aminoácido, mediante a utilização da atividade glutaminase da 

L-ASP derivada de E. chrysanthemi, leva à apoptose destas céulas tumorais, 

podendo assim ser desenvolvido um novo medicamento biológico contra as células 

CMTN (Mauro-Lizcano & López-Rivas, 2018).  

O Linfoma Extranodal de células Natural Killer e de células T (LE-NK/T) tipo 

nasal é um linfoma altamente agressivo que mostrou ser refratário à quimioterapia 

convencional. Estudos in vitro demonstraram que a L-ASP é capaz de reduzir a 
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atividade de células NK normais e induzir apoptose em células tumorais NK 

(Charamella et al., 1985; Obama et al., 2003; Ando et al., 2005).  

A L-ASP, em combinação com cloroquina, apresenta alta citotoxicidade contra 

células de glioblastomas (Chen et al., 2017). 

Outro uso da L-ASP se refere ao uso da L-ASP na indústria alimentícia. A L-

ASP é utilizada para prevenir a formação de acrilamida quando os alimentos são 

processados a altas temperaturas, especialmente quando são fritos (Mohan Kumar 

et al., 2013), ocasionado pela condensação de açúcares redutores na presença do 

aminoácido L-Asn, processo que não ocorre quando os alimentos são fervidos 

(Tareke et al., 2000). A prevenção da formação da acrilamida é importante devido à 

neurotoxicidade, sendo classificada como potencial carcinogênica para humanos 

(Medeiros et al., 2012). Alimentos que apresentam maior concentração de L-Asn são 

os vegetais, especialmente as batatas quando fritas (Friedman, 2003). Zyzak e 

colaboradores (2003) demonstraram que quando a L-ASP é usada antes do 

processo de cozimento dos alimentos a altas temperaturas, a formação do nível de 

acrilamida é reduzido em mais de 99% no produto final, ocasionado pela redução de 

88% da concentração de L-Asn pela enzima L-ASP na matéria-prima. 

 

1.18. Problemas com o abastecimento de L-ASP no Brasil 
 

O abastecimento de L-ASP no Brasil passou por vários problemas ao longo 

dos últimos anos, devido primeiramente ao aumento do preço e posteriormente à 

fabricação descontinuada da ELSPAR® (tabela 1.9). Com essa perda, a alternativa 

foi a compra da AGINASA®, pelo fornecedor Bagó que ocorreu até o início de 2017, 

porém em função de 17 pendências, como a falta de certificado de boas práticas, o 

registro no país de origem e a ausência de relatórios dos estudos clínicos 

conduzidos com a AGINASA®, a importação foi suspensa. O Ministério da Saúde 

(MS) solicitou cotação internacional para a compra de outra L-ASP. A L-ASP 

disponível no Brasil, no ano de 2017, foi a Leuginase®, que apresentava menor 

preço (USD 38 / unidade, com investimento de R$ 7.683.702,60 para suprir a 

demanda nacional durante o ano), além de atender às exigências para a importação 

de produtos excepcionais (MS, 2017). 
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Após ter sido denunciada uma suposta falta de eficácia da Leuginase®, a 

ausência de registro no Brasil e de estudos clínicos avaliados pela Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) e a possível presença de um grande número de 

impurezas, a Justiça Federal proibiu sua distribuição no Brasil a finais do ano de 

2017 e pediu a retirada de todos os medicamentos já distribuídos. Por outro lado, o 

MS informou que recorreria da decisão, pois o produto adquirido contém o princípio 

ativo L-ASP, com atividade enzimática (ação esperada) comprovada por 6 diferentes 

laboratórios (LNbio, INCQS / Fiocruz, MS bioworks, Bioduro, USP e Butantan) (MS, 

2017), porém até o presente muitos dos hospitais brasileiros continuam com 

desabastecimento da L-ASP.  

Por outro lado, vale ressaltar que o MS convocou diversas reuniões com 

grupos de pesquisa, desenvolvimento e produção de biofármacos no país, para 

avaliar o desenvolvimento de uma nova L-ASP e a sua futura produção nacional 

(MS, 2017). Atualmente, estão sendo realizados os estudos nos diferentes 

laboratórios ao redor do país para a obtenção de uma L-ASP com registro nacional, 

sendo um deles o nosso grupo do LGFB / Fiocruz.  

 
Tabela 1.9. Abastecimento de L-ASP no Brasil. Períodos, nome comercial, fabricante, 
fornecedor, adquirente e preço de cada L-ASP comprada no Brasil para abastecer a demanda 
nacional. 

Período Nome comercial Fabricante / 
Fornecedor Adquirente Preço unitário 

Antes de 2011 ELSPAR® Merck Sharp & 
Dohme / Bagó 

Hospitais ? 

2011 – 2013 ELSPAR® Lundbeck INC 
Oso 
Biopharmaceutical / 
Bagó 

Hospitais R $ 81,36 

2013 – 2016 AGINASA® Medac / Bagó MS R $ 381,99 
2017 LeugiNase® Beijing / Xetley MS R $ 125,30 
2018 Nenhum - - - 
MS: Ministério da Saúde. Fonte: MS, 2017.  
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JUSTIFICATIVA 
 

Com base no que foi exposto, é muito importante a busca de novas 

alternativas a serem seguidas para o desenvolvimento de uma nova L-ASP capaz de 

fazer frente aos seguidos problemas de desabastecimento do SUS, a partir da sua 

descoberta, produção e aplicação no tratamento da LLA. 

Por causa dos efeitos adversos que as L-asparaginases conhecidas 

ocasionam e à luz dos problemas citados acima, foi proposto o estudo de L-

asparaginases nativas de micobactérias visando o seu uso potencial como 

biofármaco contra células LLA AS-negativas. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivos gerais 
 

Estudar os aspectos estruturais, clonar e expressar L-ASPs de micobactérias 

e selecionar o melhor candidato (maior atividade asparaginase, atividade 

glutaminase não-detectável e menor imunogenicidade) visando o desenvolvimento 

de um novo biofármaco contra células LLA AS-negativas.  

 
Objetivos específicos 
 

• Analisar in silico as características de L-ASPs com relevância clínica e 

comparar com as L-ASPs derivadas de Mycobacterium smegmatis mc2155 e dos 

isolados micobacterianos da Coleção de Bactérias da Mata Atlântica (CBMA) (271, 

293 e 294) através do alinhamento de sequências e identificação do sítio ativo; 

• Obter modelos das estruturas terciária e quaternária da L-ASP de M. 

smegmatis mc2155 por modelagem molecular por homologia e identificar os resíduos 

do sítio catalítico, visando entender seu comportamento para futuras construções de 

variantes sintéticas; 

• Amplificar os genes que expressam L-ASPs a partir dos genomas de mc2155 

e dos isolados da CBMA (271, 293 e 294) através de técnica de PCR; 

• Clonar os genes L-ASPs de mc2155 e dos isolados da CBMA (271, 293 e 

294) em vetor plasmidial para E. coli e para micobactérias, visando a  expressão da 

proteína recombinante.  
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2. METODOLOGIA 
 
2.1. Modelagem comparativa 
 

Para a proposta da estrutura tridimensional proteica foram utilizados 3 

técnicas de modelagem comparativa diferentes: Modeller v. 9.17 (programa off-line), 

Swiss-Model (programa online: https://swissmodel.expasy.org/) e I-TASSER v. 5.1 

(programa online: https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). 

O programa Modeller implementa um método baseado na espectroscopia por 

Ressonância Magnética Nuclear de proteínas, denominado Satisfação de Restrições 

Espaciais, através do qual um conjunto de critérios geométricos é usado para criar 

uma função de densidade de probabilidade com o fim de localizar cada átomo na 

proteína. O método baseia-se em um alinhamento entre a sequência de resíduos 

alvo a ser modelada e uma proteína modelo cuja estrutura foi resolvida 

experimentalmente (Fiser & Sali, 2003). 

Para a obtenção da estrutura tridimensional através do programa Modeller, 

primeiramente foi selecionado um molde através do algoritmo BLASTp 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) utilizando-se a opção de busca no banco de 

dados do PDB (Protein Data Bank) (https://www.rcsb.org/) e o modelo de menor 

DOPE3 (Discrete Optimized Protein Energy) passou por um processo de 

minimização de energia4 através do uso do programa Chimera v. 1.12 utilizando os 

parâmetros default. 

Os cálculos aplicados para construção dos modelos pelo Swiss-Model 

baseiam-se no conceito de corpos rígidos, através da extração de informações 

estruturais iniciais do modelo. Primeiramente é realizada uma busca de candidatos 

viáveis no PDB e as estruturas são selecionadas usando os potenciais estatísticos 

dos métodos médios da pontuação de força. Se nenhum candidato puder ser 

encontrado, uma análise do espaço conformacional é realizada usando técnicas de 
                                                
 
3DOPE: Potencial estatístico usado para avaliar a energia dos modelos gerados por modelagem 
comparativa na predição da estrutura proteica, através da análise das restrições espaciais. 
4 Minimização de energia: A minimização de energia consiste em equilibrar o modelo gerado e obter 
um modelo de menor energia possível. Antes que os cálculos de energia possam ser realizados, são 
corrigidas inconsistências estruturais, são adicionados hidrogênios e são associados átomos a 
parâmetros de campo de força. Para finalizar, é realizada a minimização propriamente dita para aliviar 
os choques altamente desfavoráveis e para minimizar o gradiente conjugado 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/docs/UsersGuide/midas/minimize.html). 
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Monte Carlo. As cadeias laterais não-conservadas são resolvidas usando uma 

biblioteca de rotâmeros, enquanto que pequenas distorções estruturais, interações 

desfavoráveis ou choques introduzidos durante o processo de modelagem são 

resolvidos pela minimização da energia (https://swissmodel.expasy.org/docs/help). 

O programa I-TASSER procura segmentos de proteínas-moldes semelhantes 

(LOMETS) no PDB, os quais são remontados em modelos completos por meio de 

simulações de Monte Carlo. As regiões desalinhadas (principalmente loops ou alças) 

são resolvidas por modelagem ab-initio. Porém, nos casos em que nenhum modelo 

apropriado for identificado por LOMETS, o I-TASSER constrói as estruturas inteiras 

por modelagem ab-initio. Para finalizar, os estados de baixa energia livre são 

identificados, o conflito estérico é removido, a topologia global é refinada e as 

estruturas de menor energia são novamente selecionadas 

(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/about.html). 

Os modelos obtidos pelos 3 programas mencionados foram alinhados 

estruturalmente com seus respectivos moldes e foi calculado o RMSD5 (Root-Mean-

Square Deviation) e foram visualizados através do programa PyMol Molecular 

Graphics System v. 1.6 (PyMol). 

Para a verificação, validação e comparação entre as estruturas proteicas 

obtidas, cada modelo gerado foi submetido ao MolProbity v. 4.4 

(http://molprobity.biochem.duke.edu/index.php) para a obtenção do gráfico de 

Ramachandran6, ao SAVES (http://servicesn.mbi.ucla.edu/SAVES/) para a obtenção 

dos valores do ERRAT7 e do Verify 3D8 e ao Zhanglab 

                                                
 
5 RMSD: Representa o desvio padrão da amostra através das diferenças entre os valores previstos e 
os valores observados, neste caso trata-se da distância observada entre a proteína molde e a 
estrutura proteica obtida por modelagem comparativa.   
6 Através do gráfico de Ramachandran podem ser visualizadas todas as combinações possíveis dos 
ângulos diédricos Ψ (psi) versus Φ (phi) dos resíduos de um polipeptídeo que contribuem para a 
conformação estrutural das proteínas (Ramachandran et al., 1963). 
7 ERRAT: Identifica de forma confiável regiões de erros em estruturas proteicas examinando as 
estatísticas de interações atômicas emparelhadas. Valores de erro são plotados como uma função da 
posição dos resíduos baseados nas estatísticas de interações átomo-átomo, após comparação com 
um banco de dados de estruturas confiáveis de alta resolução. As regiões que podem ser rejeitadas 
no nível de 95% e 99% são mostradas como barras amarelas e vermelhas, respectivamente (Colovos 
& Yeates, 1993) (http://servicesn.mbi.ucla.edu/SAVES/). 
8 Verify 3D: Avalia estruturas de proteínas usando perfis tridimensionais, através da análise da 
compatibilidade de um modelo atômico (3D) com sua própria sequência de aminoácidos. Cada 
resíduo recebe uma classe estrutural baseada em sua localização e ambiente (alfa, beta, alças, polar, 
apolar e outros) e um banco de dados, gerado a partir de estruturas de boas qualidades, é usado 
para obter uma pontuação para cada aminoácido (Eisenberg et al., 1997). 
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(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/TM-score/) para a obtenção do valor do TM-

Score9.  

Os moldes também foram submetidos às mesmas análises de qualidade para 

determinar se os possíveis problemas estruturais do modelo são próprios da 

predição ou derivam do molde.  

Para finalizar os experimentos in-silico, foi feita a predição da estrutura 

quaternária proteica através do programa GalaxyWEB – GalaxyHomomer   

GalaxyWEB (http://galaxy.seoklab.org/), predição importante devido a que as L-

ASPs conhecidas tornam-se ativas quando se apresentam como oligômeros (Miller 

et al., 1993; Aghaiypour et al., abr. 2001; Aghaiypour et al., dec. 2001; Han et al., 

2001; Sanches et al., 2003; Lubkowski et al., 2003). Vale ressaltar que o programa 

GalaxyWEB – GalaxyHomomer foi escolhido por apresentas maior precisão de 

predição de estruturas quaternárias de várias proteínas estudadas quando 

comparado a outros programas (Shin et al., 2014). 

O GalaxyHomomer baseia-se na busca no banco de dados de estruturas 

oligoméricas resolvidas experimentalmente (PDB: https://www.rcsb.org/). Se a 

consulta proteica é oligomérica ou não é então prevista por uma função de 

pontuação S1. Se a proteína molde de maior nível for monomérica, prevê-se que a 

proteína de consulta seja também monomérica. Caso contrário, um modelo de 

oligômero é selecionado pela classificação com uma segunda função S2. A previsão 

do estado oligomérico correspondente a cada molde é obtida sobrepondo a estrutura 

do monómero de entrada nas subunidades do molde do oligômero, utilizando a 

ferramenta de alinhamento de estrutura TM-Align (Zhang & Skolnick, 2005). 

Finalmente, a minimização da energia do corpo rígido é realizada para remover os 

choques estéricos na interface do oligômero. As duas funções de pontuação S1 e S2 

são expressas como as somas ponderadas dos escores Z de 4 componentes 

responsáveis pela similaridade da sequência com a proteína molde. Um quinto 

componente é aplicado, denominado “escore de alinhamento da interface”, que 

representa a similaridade da estrutura terciária e quaternária através da adição dos 

escores matriciais BLOSUM62 (Henikoff & Henikoff, 1992) entre os resíduos da 
                                                
 
9 TM-Score: Parâmetro que aponta a distância entre o molde e o modelo gerado, sem levar em 
consideração erros locais provindos maioritariamente de estruturas flexíveis (quanto mais próximo de 
1 o valor obtido, melhor o alinhamento entre ambas as estruturas) 
(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/TM-score/). 
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interface do modelo e do molde alinhados a eles. A adição deste componente é 

importante porque os resíduos de interface são mais conservados do que os outros 

resíduos superficiais (Caffrey et al., 2004). Os parâmetros de peso para as duas 

funções de pontuação são determinados por PISA (Shin et al, 2014).   

 

2.2. Extração de DNAg  
 

O DNA genômico de Mycobacterium smegmatis mc2155 (mc2155) e dos 

isolados micobacterianos da Coleção de Bactérias da Mata Atlântica (CBMA), 

correspondentes aos números 271, 293 e 294 e depositados na Coleção Bacteriana 

do Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática (LAGFB) foram extraídos 

para posterior amplificação dos genes de interesse. Para isso, as micobactérias 

foram cultivadas em 25 mL de meio Luria-Bertani (LB) acrescido de 0,05% Tween 80 

(LB / Tw80), durante 16 horas, a 37 oC e sob agitação. Em seguida, foi realizada 

uma centrifugação a 13.000 x g durante 5 min a temperatura ambiente (TA). O 

sedimento bacteriano foi submetido a várias lavagens em 1 mL de tampão sacarose 

(ver anexos) (para a extração do DNAg a partir de mc2155) ou em 1 mL do tampão 

ATL fornecido pelo kit QIAamp® DNA Mini da Qiagen (para a extração do DNAg a 

partir dos isolados micobacterianos), seguido de uma centrifugação a 13.000 x g por 

5 min a TA. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o sedimento foi 

ressuspenso em 1 mL de tampão de sacarose (passo feito unicamente para a 

extração do DNAg de mc2155). Após isso, foi realizada uma lise mecânica para o 

rompimento celular micobacteriano dos isolados 271, 293, 294 e da cepa mc2155. A 

lise mecânica consistiu primeiramente na adição de pérolas de zircônio / sílica de 0,1 

mm de diâmetro (BioSpec), seguida do uso do equipamento Bead Beater (BioSpec 

Products INC.®). As células foram lisadas 5 vezes por 1 min, com intervalos de 1 min 

no gelo para evitar possível ação de proteases. Depois das pérolas decantarem, 

estas foram lavadas com tampão de sacarose (para mc2155) ou com tampão ATL do 

kit (para 271, 293 e 294) até completar 2 mL, e o volume final foi transferido e 

dividido em 4 novos tubos. 

Os seguintes passos para a extração do DNAg dos isolados micobacterianos 

da CBMA foram feitos através do uso do kit QIAamp® DNA Mini da Qiagen, seguindo 
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instruções do fabricante; enquanto que a extração do DNAg de mc2155 foi realizada 

como descrito a seguir.  

Em cada tubo obtido do passo anterior, foram adicionados 50 µL de Tris-HCl 

1 M pH 8 para uma concentração final (Cf) de 100 mM, 10 µL de proteinase K (Cf: 

400 µg/mL) e 50 µL de SDS 1% (m / v) e foram incubados a 55 oC por 1 h, seguido 

de centrifugação a 13.000 x g por 5 m. O sobrenadante foi transferido para outro 

tubo e foram realizadas extrações dos contaminantes orgânicos com adição de um 

volume de fenol / Tris, seguida de uma homogeneização por inversão. Esperou-se 

até observar uma interface límpida e centrifugou-se a 13.000 x g por 4 min a TA. A 

fase aquosa foi transferida para novo tubo e os possíveis lipídeos presentes foram 

removidos com duas lavagens de clorofórmio:álcool isoamílico na proporção de 24:1. 

Posteriormente, foram adicionados 120 µL de NaCl 5 M (Cf: 1 M) e 1 mL de etanol 

absoluto gelado e foi misturado até o DNA se tornar visível a olho nu. Para finalizar, 

as amostras foram centrifugadas por 15 min a 13.000 x g a TA e o sobrenadante foi 

descartado. O sedimento foi deixado secar a TA até total evaporação do solvente e 

foi ressuspenso em 400 µL de Tris-EDTA 1 X (TE 1 X) (ver anexos).  

 

2.3. Dosagem da concentração do DNAg 
 
 A concentração e pureza do DNAg foi avaliada a partir de 1 µL das amostras 

no equipamento Nanodrop™ 2000 (Thermo Scientific), seguindo recomendações do 

fabricante. 

 

2.4. Visualização do DNAg  
 

Para a visualização do DNAg, foi preparado gel de agarose 1% (m / v) 

(Invitrogen) em tampão TBE 0,5 X (ver anexos) e as amostras foram submetidas à 

eletroforese a 65 V por 1 h. Em cada poço do gel, foram aplicadas as amostras em 

volume de 5 µL (ver concentração das amostras nos resultados) acrescidas de 1 µL 

de tampão de amostra para DNA 1 X (TA 1 X para DNA) (ver anexos). Após corrida, 

o gel foi incubado em solução de brometo de etídeo (BrEt) (Promega) por 15 min a 

TA. O excesso de BrEt foi removido com água corrente. Para finalizar, foi aplicada 

uma radiação UV de 254 nm através do uso do equipamento transiluminador 
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Molecular Imager® Gel Doc™ XR Imaging System. A captura da imagem foi feita 

mediante o programa de computador Quantity One 4.6.7.  

 
2.5. Amplificação dos genes que codificam as diferentes L-ASPs 
 

Para a amplificação dos genes (de cópias únicas) que codificam para as L-

ASPs de mc2155 e dos isolados micobacterianos da CBMA, primeiramente foi 

realizado o desenho dos oligonucleotídeos iniciadores, tendo em vista a sua fusão 

na orientação 5’ no plasmídeo de interesse e a adição das regiões de 

reconhecimento pelas enzimas de restrição (ER) HindIII e NdeI para a clonagem no 

plasmídeo pET28a e dos sítios reconhecidos pelas ER HindIII e XbaI para a 

clonagem no plasmídeo pUS976. As sequências de tais oligonucleotídeos 

encontram-se especificadas na tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1. Oligonucleotídeos iniciadores para as amplificações dos respectivos genes. 
DNAg 
molde 

Primer Forward (5’-3’) Primer Reverse (5’-3’) ER  
(F / R) 

Vetor Frag. 
(bp) 

mc2155 AGCCA/TATGAACCCGT
CCGCACAAGTC 

ACTA/AGCTTTCAACCCC
ATGAGGAGAAAAC 

NdeI / 
HindIII 

pET28a 992 

CCGT/CTAGAGCACCAT
CACCACCACCACGTGA
ACCCGTCCGCACAA 

ACTA/AGCTTTCAACCCC
ATGAGGAGAAAAC 

XbaI / 
HindIII 

pUS976 
(sem 
EK) 

1007 

CCGT/CTAGAGCACCAT
CACCACCACCACGATG
ACGACGACAAGGTGAA
CCCGTCCGCACAA 

ACTA/AGCTTTCAACCCC
ATGAGGAGAAAAC 

XbaI / 
HindIII 

pUS976 
(com 
EK) 

978 

271 AGCCA/TATGATCGCGG
ACGTGACCCTCGTG 

ACTA/AGCTTTCAGCCGA
GTCGCTCGACGACGGA 

NdeI / 
HindIII 

pET28a 960 

293 AGCCA/TATGAGTCGCG
TCGTAGTGATC 

ACTA/AGCTTGTAAGCCC
ACTCAGCCCACTCAGCG
AACAGCTC 

NdeI / 
HindIII 

pET28a 938 

294 AGCCA/TATGGTGCCAG
TGAAACTGCCCGG 

ACTA/AGCTTTCAACCCC
AGAGATCGATGACCTG 

NdeI / 
HindIII 

pET28a 984 

ER: Enzimas de restrição. F: Foward. R: Reverse. Frag.: Fragmentos obtidos após reação de PCR. 
pb: Pares de bases. EK: Sítio de reconhecimento pela enzima enteroquinase. As letras sublinhadas 
indicam os diferentes sítios de reconhecimento realizados pelas respectivas ER utilizadas e as barras 
verticais indicam o corte realizado por cada enzima.  
 

Controles negativos da reação de PCR foram realizados nas mesmas 

condições, porém sem adição de DNAg.  

As amplificações foram realizadas no equipamento Veriti® da Applied 

Biosystems, através da adição dos reagentes mostrados na tabela 2.2 e seguindo os 
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parâmetros de ciclagem mostrados nas tabelas 2.3 e 2.4, de acordo a cada alvo em 

estudo.  

 
Tabela 2.2. Concentrações e volumes dos reagentes adicionados nas reações de amplificação 
dos diferentes genes L-ASPs derivados de mc2155 e dos isolados da CBMA 271, 293 e 294. 
Reagentes Concentração final Volume 
H2O Mili-Q® q. s. p. 25 µL 10,5 µL 
Glicerol 62% v/v 10% v/v 4 µL 
MM 2X (Invitrogen) 1 X 12,5 µL 
Primer Forward 1 µM 0,4 µM 1 µL 
Primer Reverse 1 µM 0,4 µM 1 µL 
DNAg  < 250 ng 1 µL 
Volume Final - 25 µL 
 
Tabela 2.3. Etapas, tempos e temperaturas das ciclagens para a reação de amplificação do 
gene L-ASP derivado de mc2155. 
Etapa Tempo Temperatura Número de ciclos 
Desnaturação 4 min 94 oC 1 ciclo 
Desnaturação 30 s 94 oC 

5 
ci

cl
os

 

Anelamento 30 s 49 oC 
Extensão 1 min 30 s 72 oC 
Desnaturação 30 s 94 oC 

35
 

ci
cl

os
 

Anelamento 30 s 60 oC 
Extensão 1 min 30 s 72 oC 

Extensão 7 min 72 oC 1 ciclo 
HOLD ∞ 4 oC ∞ 
 
Tabela 2.4. Etapas, tempos e temperaturas das ciclagens para as reações de amplificação dos 
diferentes genes L-ASPs derivados dos isolados da CBMA 271, 293 e 294. 
Etapa Tempo Temperatura Número de ciclos 
Desnaturação 4 min 94 oC 1 ciclo 
Desnaturação 30 s 94 oC 

35
 c

ic
lo

s Anelamento 30 s 64 oC (271) 
62 oC (293) 
62 oC (294) 

Extensão 1 min 30 s 72 oC 
Extensão 7 min 72 oC 1 ciclo 
HOLD ∞ 4 oC ∞ 
 

A visualização dos fragmentos de PCR obtidos foi realizada através de 

eletroforese em gel de agarose 1% (m / v) - TBE 0,5 X, como descrito na seção 2.4. 

 

2.6. Purificação dos produtos de PCR  
 
Os fragmentos de PCR obtidos foram purificados com o kit Illustra™ GFX™ 

PCR DNA and Gel Band Purification, seguindo especificações do fabricante da GE 

Healthcare (http://www.blossombio.com/pdf/products/UG_28951562AA.pdf).  
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A visualização das diferentes purificações obtidas foi realizada como descrito 

na seção 2.4. 

 
2.7. Digestão dos amplicons e dos plasmídeos com enzimas de restrição 
(ER) e inativação dessas enzimas com calor 
 

Os fragmentos amplificados e purificados para serem clonados no plasmideo 

pET28a foram digeridos com as ER HindIII (Gibco) e NdeI (NEB), enquanto que o 

fragmento para clonagem em plasmídeo pUS976 foi digerido com as ER HindIII 

(Gibco) e XbaI (NEB). As reações de digestão foram incubadas durante 2 h a 37 oC, 

seguindo as quantidades e concentrações descritas na tabela 2.5 (para a clonagem 

em pET28a) ou na tabela 2.6 (para a clonagem em pUS976). A inativação de todas 

as ER foi realizada por calor a 80 oC durante 20 m. 

 
Tabela 2.5. Concentrações e volumes dos reagentes adicionados para as digestões de cada 
fragmento de PCR obtido para clonagem em pET28a. 
Reagentes Concentração final Volume 
H2O Mili-Q® - 14 µL 
Tampão NEBuffer™ 2.1 10 X 1 X 2 µL 
DNA amostra  ~ 1000 ng / µL 2 µL 
HindIII 10.000 U / mL (Gibco) - 1 µL 
NdeI 20.000 U / mL (NEB) - 1 µL 
Volume Final - 20 µL 
 
Tabela 2.6. Concentrações e volumes dos reagentes adicionados na digestão do fragmento de 
PCR obtido a partir de mc2155 para clonagem em pUS976. 
Reagentes Concentração final Volume 
H2O Mili-Q® - 14 µL 
Tampão NEBuffer™ 2.1 10 X 1 X 2 µL 
DNA amostra  ~ 1000 ng / µL 2 µL 
HindIII 10.000 U / mL (Gibco) - 1 µL 
XbaI 20.000 U / mL (NEB) - 1 µL 
Volume Final - 20 µL 
 

2.8. Plasmídeo pET28a 
 

As clonagens dos genes L-ASPs de mc2155 e dos isolados da CBMA 271, 

293 e 294 foram realizadas no plasmídeo pET28a (5369 pb), que apresenta o gene 

de resistência a canamicina, sítios de clonagem múltipla, sítio de reconhecimento 

por trombina (utilizado para excisar a cauda de 6 histidinas (6His)), origem de 
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replicação reconhecida por E. coli e sítios com caudas 6His, nas regiões C- e N-

terminais, como observado na figura 2.1. 

 

 
 

Figura 2.1. Desenho esquemático do plasmídeo pET28a. KanR: Gene de resistência a 
canamicina. ori: Origem de replicação reconhecida por E. coli. bom: Região de mobilidade de bases 
(funcional para a conjugação promovida por vários plasmídeos conjugativos diferentes). rop: Região 
que regula a replicação do DNA plasmidial por modulação do início da transcrição (o RNAI é inibido 
pela RNAII). A rop aumenta a afinidade de ligação entre o RNAI e o RNAII, diminuindo a taxa de 
eventos da iniciação da replicação. lacI: Gene que codifica o repressor do sistema lac. lacI 
promoter: Promotor do gene lacI. RBS: Sítio de ligação ao ribossomo. 6xHis: Cauda de 6 histidinas. 
Os sítios de reconhecimento utilizados pelas ER HindIII e NdeI para posterior clonagem estão 
enquadrados em vermelho. Imagem obtida através do programa SnapGene®. 
 

2.9. Plasmídeo pUS976 
 

Para a expressão em micobactérias, o gene L-ASP de mc2155 também foi 

clonado no plasmídeo pUS976 (4264 pb), que apresenta o gene de resistência a 

canamicina (KanR), sítios de clonagem múltipla, origem de replicação reconhecida 

por E. coli (ori) e outra por micobactérias (OriM), promotor forte do antígeno 85A 

(P85A) derivado de Mtb e região de reconhecimento pela maquinaria de tradução 

micobacteriana para a secreção de proteínas (SignalP) (figura 2.2). 



 
 

Metodologia 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

48 

 
 

Figura 2.2. Desenho esquemático do plasmídeo pUS976. KanR: Gene de resistência a 
canamicina. ori: Origem de replicação reconhecida por E. coli. OriM: Origem de replicação 
reconhecida por micobactérias. P85A: Região promotora do gene do antígeno 85 derivado de Mtb 
para a expressão do gene de interesse. SignalP: Região de reconhecimento pela maquinaria de 
expressão micobacteriana para a secreção da proteína de interesse. Os sítios de reconhecimento 
utilizados pelas ER HindIII e XbaI para posterior clonagem estão enquadrados em vermelho. Imagem 
obtida através do programa SnapGene®. 
 

2.10. Extração de DNA plasmidial 
  

Cepas de E. coli contendo o plasmídeo desejado foram cultivadas a partir da 

coleção bacteriológica do LAGFB, em meio LB contendo o antibiótico apropriado 

durante 16 h a 37 oC sob agitação. O DNA plasmidial foi extraído através do método 

de lise alcalina (Birnboim & Doly, 1979). Para isso, foram centrifugados 3 mL de 

cultura a 13.000 x g durante 5 m, seguido de uma ressuspensão em 100 µL de 

solução P1 (ver anexos). Após isso, as amostras foram levadas para vortex e foram 

adicionados 10 µL de RNAse 10 mg / mL, seguido novamente de vortex. Foram 

adicionados 100 µL de solução P2 (ver anexos) e 150 µL de solução P3 (ver anexos) 

em cada amostra e foram misturadas por inversão, seguida de centrifugação a 
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13.000 x g por 10 min a TA. Após a centrifugação, os sobrenadantes foram 

transferidos para novo tubo e foram adicionados 3 volumes de etanol 100% gelado. 

Novamente, as amostras foram misturadas por inversão e foram centrifugadas a 

13.000 x g por 10 m. Neste passo, os sobrenadantes foram descartados e os 

sedimentos obtidos foram deixados secar durante 20 min a TA. Para finalizar, cada 

sedimento foi ressuspenso em 50 µL de TE e o DNA plasmidial foi visualizado após 

eletroforese em gel de agarose 1% (m / v) - TBE 0,5 X e coloração com brometo de 

etídeo como descrito na seção 2.4. A concentração de cada amostra foi obtida no 

equipamento Nanodrop™ 2000 como descrito seção 2.3. 

 
2.11. Ligação dos fragmentos de PCR nos plasmídeos 
 

Os respectivos fragmentos de PCR obtidos (seção 2.6) foram ligados nos 

plasmídeos pET28a e pUS976 como descrito na tabela 2.7. As qualidades dos 

plasmídeos foram verificadas através da montagem dos controles negativos dos 

respectivos vetores digeridos (sem a adição do fragmento da PCR e da T4 DNA 

Ligase) e religados (sem a adição do fragmento de PCR) (tabela 2.7). 

 
Tabela 2.7. Concentrações e volumes dos reagentes adicionados para a ligação do fragmento 
de PCR no plasmídeo pET28a ou no plasmídeo pUS976. 

Reagentes 
Volume dos reagentes para cada reação 

C- (vetor digerido) C- (vetor religado) Reação com o 
fragmento de PCR 

H2O Mili-Q® 13 µL 12 µL 14 µL 
Tampão Ligase 5 X (Gibco) 4 µL 4 µL 2 µL 
Plasmídeo pET28a ou pUS976  
(~ 1000 ng / µL) 

3 µL 3 µL 2 µL 

Fragmento de PCR  - - 1 µL 
T4 DNA Ligase 1 U / µL (Gibco) - 1 µL 1 µL 
Volume Final 20 µL 20 µL 20 µL 

 
2.12. Preparo de células eletrocompetentes de E. coli TOP10 e de E. coli 
BL21(DE3) 
 
 Bactérias de E. coli TOP1010 (cepa de clonagem para as construções com 

pET28a e com pUS976) e de BL21(DE3)11 (cepa de expressão para as construções 

                                                
 
10 Genótipo da E. coli TOP10: F-: Sem epissoma F (também chamado de fator de fertilidade), ou 
seja, sem a capacidade de se integrar em outro DNA. mcrA: Mutações nos genes do sistema de 
restrição dependente de metilação (MDRS), permitindo a clonagem eficiente de DNA metilado de 



 
 

Metodologia 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

50 

unicamente obtidas com pET28a) foram crescidas a partir da coleção bacteriológica 

do LAGFB em 10 mL de LB durante 16 h a 37 °C sob agitação. Após o tempo 

transcorrido, foi transferido o volume do crescimento bacteriano equivalente a uma 

OD600nm de 0,1 (medido por espectrofotometria através do equipamento Ultrospec 

1100 Pro® Amersham Biosciences) para 500 mL de LB e foi crescida novamente a 

37 °C sob agitação até alcançar a fase exponencial de crescimento, o que 

representa uma DO600nm entre 0,35 e 0,4. Após 30 min no gelo, a cultura foi 

centrifugada a 3.220 x g por 20 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento foi lavado com água Mili-Q® gelada e estéril em um volume igual a 50% 

do original. Repetiu-se as lavagens duas vezes mais com glicerol 10% v / v (Sigma) 

gelado e estéril com 25% e 1% do volume original, respectivamente. Foi realizada 

uma ultima centrifugação nas mesmas condições descritas anteriormente e o 

sedimento foi ressuspenso em GYT  (ver anexos) em 0,1% do volume original para 

obter uma concentração final correspondente a uma OD600nm entre 80 e 120 

(equivalente a 2,0 a 3,0 x 1010 células / mL). A suspensão bacteriana foi então 

aliquotada em microtubos com 50 µL cada um e armazenada a  - 80 °C. 

  

                                                                                                                                                   
 
fontes eucarióticas. Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC): Idem para mcrA. φ80: Carrega o profago lambdóide 
φ80. lacZ-ΔM15: Deleção parcial do gene lacZ (β-galactosidase), com a complementação α, 
permitindo a triagem entre colônias azuis e brancas recombinantes quando plaqueadas em X-Gal / 
IPTG. ΔlacX74: Deleção do operon lac. recA1: Mutações em genes para recombinação geral de 
DNA, permitindo a clonagem de DNA instável, por exemplo, sequências com repetições. araD139: 
Mutação no metabolismo da arabinose, bloqueando assim a utilização de arabinose. Δ(ara-leu)7697: 
Deleção de genes para biossíntese de leucina e valina. A cepa requer suplementos de aminoácidos 
para crescer em meio mínimo sintético. galU: Mutação no gene da glicose-1-fosfato uridiltransferase, 
bloqueando assim o catabolismo da galactose. A cepa não pode crescer usando galactose como a 
única fonte de carbono. galK: Mutação no gene da galactoquinase, bloqueando assim o catabolismo 
da galactose. A cepa não pode crescer usando galactose como a única fonte de carbono. λ–: 
Deleção do lisógeno lambda (λ). rpsL: Mutação no gene da subunidade S12 de proteínas 
ribossômicas 30S, conferindo assim resistência à estreptomicina (que tem como alvo a subunidade 
30S). StrR: Resistente à estreptomicina. endA1: Mutação no gene da endonuclease inespecífica I, o 
que melhora a qualidade do DNA plasmidial isolado. nupG: Mutação em um gene de transporte de 
nucleosídeo, o que aumenta a captação de plasmídeo. 
11 Genótipo da E. coli BL21(DE3): F–: Sem a capacidade de se integrar em outro DNA. ompT: 
Mutação no gene ompT (protease da membrana externa), o que reduz a degradação de proteínas 
recombinantes expressas. hsdSB (rB–, mB–): Mutações nos genes do sistema de metilação e 
restrição, o que permite a clonagem de DNA de fontes diferentes, tais como produtos de PCR, sem 
clivagem por endonucleases de restrição endógenas. dcm: Mutação no gene da citosina metilase do 
DNA, o que elimina a metilação de citosinas internas 5 'CCWGG 3' e que permite a restrição com 
enzimas sensíveis à metilação. (DE3): Lisógeno λ, o qual codifica a RNA polimerase de T7 e induz 
expressão em sistemas de expressão dirigidos por T7. 
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2.13. Transformação das construções obtidas em E. coli TOP10  
 

O material proveniente da ligação (seção 2.11) foi diluído na proporção de 1:5 

em volume final de 100 µL com água Mili-Q® e 5 µL foram adicionados a 50 µL de 

células E. coli TOP10 eletrocompetentes. A solução foi mantida no gelo por 10 min 

antes da eletroporação em cuvetas de 2 mm no equipamento Gene Pulser™ (BIO-

RAD) nas condições de 2,5 kV, 25 µF e 200 Ω.  

O material foi transferido para tubo de 15 mL contendo 1 mL de meio LB e fue 

incubado durante 1 h a 37 °C sob agitação suave para permitir a expressão do gene 

de resistência. Após esse tempo, foram plaqueados 100 µL e 900 µL da suspensão 

bacteriana em meio LB / ágar 1,5% (m / v) (Difco) contendo canamicina (25 µg / mL) 

(Invitrogen). As placas foram incubadas durante 16 h a 37 oC. 

 

2.14. PCR de colônia  
 

Para confirmação rápida da presença dos insertos desejados foram 

realizadas reações de PCR a partir das colônias obtidas após a transformação, 

utilizando os mesmos iniciadores (seção 2.5, tabela 2.1). Os reagentes e as etapas 

de amplificação foram as mesmas que as mencionadas no processo inicial de PCR 

(seção 2.5). No entanto, o DNA molde utilizado derivou da adição de bactérias E. coli 

TOP10 nas diferentes reações, tocando cada colônia com a ponta de um palito 

estéril. Em seguida, cada palito foi colocado em um tubo de 50 mL contendo 5 mL de 

LB / Kan (25 µg / mL). As soluções foram então incubadas durante 16 h a 37 oC sob 

agitação e estocadas em 20% glicerol a – 70 °C. Controles negativos de cada 

reação de PCR foram preparados utilizando os mesmos reagentes, exceto pela 

adição das bactérias obtidas das colônias. Como controle positivo, DNAg foi 

adicionado a outro tubo contendo os mesmos reagentes e testado sob as mesmas 

condições. A visualização dos materiais amplificados foi realizada através de 

eletroforese em gel de agarose 1% (m / v) -  TBE 0,5 X como descrito na seção 2.4.  

Após confirmação da presença do inserto, o DNA plasmidial das colônias 

positivas foi extraído mediante processo de lise alcalina, como descrito na seção 

2.10 e visualizado em gel de agarose 1% (m / v) -  TBE 0,5 X como descrito na 

seção 2.4. 
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2.15. Transformação das construções obtidas em E. coli BL21(DE3) 
 

Após confirmação da presença do inserto (seção 2.14), células de E. coli 

BL21(DE3) eletrocompetentes foram transformadas seguindo o mesmo protocolo 

descrito na seção 2.13 para a expressão dos genes de interesse. 
 
2.16. Preparo de células electrocompetentes mc2155 
 

A cepa mc2155 foi crescida em 10 mL de LB / Tw80 0,05% (v / v) durante 36 h 

a 37 °C sob agitação. Após esse tempo, foi transferido o volume do crescimento 

bacteriano equivalente a uma OD600nm de 0,1 para 500 mL de LB / Tw80 0,05% (v / 

v) e foi crescida novamente a 37 °C sob agitação até alcançar a fase exponencial de 

crescimento, o que representa uma DO600nm entre 0,80 e 1,00. A cultura então foi 

incubada no gelo durante 90 min e foi centrifugada a 3.220 x g por 20 min e a 4 °C. 

O sobrenadante foi descartado e o sedimento foi lavado com solução de glicerol 

10% (v / v) (Sigma) estéril e gelado em um volume igual a 25% do original. Foram 

feitas mais duas novas lavagens com glicerol 10% (v / v), com 10% do volume 

original e 5%, respectivamente. Centrifugou-se uma última vez e o sedimento foi 

ressuspenso em glicerol 10% (v / v) contendo 1% do volume original da cultura. A 

suspensão bacteriana foi aliquotada em microtubos com 200 µL e armazenada a - 

80 °C. 

 

2.17. Transformação de mc2155  
 

Células mc2155 eletrocompetentes (seção 2.16) foram transformadas com 

100 ng do vetor pUS976 contendo o inserto purificado (seção 2.14). O material foi 

incubado por 10 min em gelo, em cuvetas de 2 mm e foi eletroporado no 

equipamento Gene Pulser™ (BIO-RAD) nas condições de 2,5 kV, 25 µF e 1000 Ω. O 

material foi transferido para tubo de 50 mL contendo 5 mL de meio LB e foi incubado 

durante 2 h a 37 °C sob agitação para permitir a expressão do gene de resistência a 

canamicina. Após o tempo transcorrido, foram plaqueados 100 µL e 900 µL da 

suspensão bacteriana em meio LB / ágar contendo canamicina (25 µg / mL) As 
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placas foram deixadas durante aproximadamente 40 h a 37 oC até o aparecimento 

das colônias. 

 
2.18. Teste da indução da expressão das proteínas recombinantes a partir de 
E. coli BL21(DE3) 
 
 A indução das proteínas recombinantes presentes nas construções do vetor 

pET28a foi realizada a partir de colônias obtidas da transformação de E. coli 

BL21(DE3) (seção 2.15). As colônias escolhidas aleatoriamente foram cultivadas em 

30 mL de meio auto-induzível Overnight Express™ Autoinduction Systems Instant 

TB Medium contendo glicerol 10% (v / v) e canamicina 25 µg / mL. Foram realizados 

testes variando-se a temperatura (TA (~ 25 oC) e 37 oC) e o tempo de crescimento 

(16 e 24 h). Para cada teste, o crescimento bacteriano foi acompanhado através da 

leitura da DO600nm (no equipamento Ultrospec 1100 Pro® da Amersham Biosciences) 

e foram feitas 3 alíquotas de 1 mL. Cada alíquota foi centrifugada por 2 min a 13.000 

x g e TA e o sobrenadante foi eliminado. Um dos sedimentos obtido foi ressuspenso 

em Tampão de Amostra 1 X para SDS-PAGE (TA 1 X para SDS-PAGE) e foi 

incubado a 96 oC por 5 m, seguido de aplicação em gel SDS-PAGE. Os outros 

sedimentos foram então estocados a – 20 oC. 

 

2.19. Teste de expressão de proteínas recombinantes a partir de mc2155  
 
 A expressão da proteína recombinante presente na construção do vetor 

pUS976 foi realizada a partir de uma das colônias obtidas da transformação de 

mc2155. A colônia escolhida foi cultivada em 10 mL de LB, Tw80 0,05% (v / v) e Kan 

25 µg / mL durante 40 h a 37 oC. Após o tempo transcorrido, a absorbância da 

cultura celular foi medida através da leitura espectrofotomêtrica a uma DO600nm no 

equipamento Ultrospec 1100 Pro® (Amersham Biosciences) e as células foram 

lisadas mecanicamente. Para isso, foram centrifugados 1,8 mL de cultura a 13.000 x 

g durante 5 min a TA. O sedimento foi ressuspenso em 1,5 mL de tampão de 

micobactérias (ver anexos) e foram adicionados 500 µL de pérolas de vidro de 0,01 

mm. A amostra então foi levada para o equipamento BeadBeater (BioSpec Products 

INC.®) e realizou-se a lise mecânica durante 3 ciclos por 1 min, com intervalos de 1 
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min no gelo entre cada lise. Depois disso, o sobrenadante foi transferido para novo 

tubo e as pérolas foram lavadas com tampão de lise micobacteriano (ver anexos) até 

completar 1,8 mL de solução final. Seguidamente, foi realizada nova centrifugação a 

13.000 x g durante 5 min. Foram transferidos 1,6 mL do sobrenadante para novo 

tubo e foram adicionadas 320 µL de TCA 100% para obter uma concentração final 

teórica de 20%. A solução então foi agitada no equipamento Vortex, foi deixada a 

uma temperatura de - 20 oC por 10 min e foi centrifugada a TA. O sedimento obtido 

foi lavado com 200 µL de acetona 1% / TEA gelado. Após lavagem, houve nova 

centrifugação a 14.000 x g durante 5 m, o sedimento foi deixado secar a TA por 5 

min e foi ressuspenso em TA 1 X para SDS-PAGE na proporção de 10 µL cada 0,1 

OD600nm. A amostra resultante foi incubada a 96 oC por 5 min antes de ser aplicada 

em géis SDS-PAGE. 

 
2.20. Eletroforese em géis SDS-PAGE 
 

 Amostras proteicas foram fracionadas e visualizadas através de géis SDS-

PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) e coloração 

com Coormassie Brilliant Blue R-250 R-250 (Bio-Rad) / etanol 50% (v / v), como 

descrito por Laemmli (1970), em equipamento Mini-Protean (BioRad), durante ~ 1 h 

a 200 V. 

Os géis foram descorados com solução de etanol 30% (v / v) - ácido acético 

7% (v / v), foram escaneados no densitômetro GS-800™ (BioRad) e analisados 

através do programa Quantity One® v. 4.2.  

 

2.21. Western blot 
 

 Após eletroforese em géis SDS-PAGE (seção 2.20), as proteínas foram 

transferidas para membrana de nitrocelulose Hybond-C™ (GE) através do 

equipamento Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (BioRad) e foram visualizadas 

por coloração reversível utilizando as soluções do kit MemCode (Pierce), seguindo 

especificações do fabricante. A imagem foi digitalizada no densitômetro GS-800™ 

da BioRad e em seguida, a membrana foi descorada utilizando o kit mencionado. 
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A membrana, contendo as proteínas transferidas, foi bloqueada com leite 

desnatado 10% em TBS 1 X / Tw20™ (Sigma Aldrich) por 2 h e foi incubada com o 

anticorpo primário monoclonal anti-cauda de 6His (GE Healthcare) em uma diluição 

de 1:3000 durante 2 h. Foi então lavada 3 vezes durante 5 min com TBS 1 X / 

Tw20™, seguida de 3 novas lavagens por 5 min com TBS 1 X. Após lavagens, a 

membrana foi incubada com o anticorpo secundário policlonal anti-mouse IgG 

conjugado com peroxidase (Thermo Scientific) em uma diluição 1:10.000 por 1 h a 

TA, seguido das mesmas lavagens descritas acima. Finalmente, a membrana foi 

incubada por 5 min com o kit SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate 

(Thermo Scientific) e o sinal foi transferido para filme CL-XPosure™ (Thermo 

Scientific) após 10 seg de exposição.  

 

2.22. Teste de solubilidade  
 

Sedimentos obtidos contendo as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com as 

respectivas construções (seção 2.18) foram ressuspensos com 1 mL de tampão de 

lise para E. coli (ver anexos) e foram adicionados 500 µL de pérolas de vidro de 0,01 

mm. As amostras foram levadas para o equipamento BeadBeater (BioSpec Products 

INC.®) para realizar lise mecânica de 3 ciclos por 1 min, com intervalos de 1 min no 

gelo entre cada ciclo. Os sobrenadantes foram transferidos para novo tubo, as 

pérolas foram lavadas com tampão de lise para E. coli até completar 1 mL de 

solução final e os materiais foram centrifugados a 13.000 x g durante 10 min. Os 

sobrenadantes obtidos (frações contendo as proteínas solúveis) foram transferidos 

para um novo tubo e os sedimentos (frações contendo as proteínas insolúveis) foram 

ressuspensos em TA 1 X para SDS-PAGE, levando em consideração a OD600nm 

medida na etapa anterior (seção 2.19) (para cada 0,1 OD600nm foram adicionados 10 

µL de TA 1 X).  

Foi adicionado TCA (concentração final de 17% v / v) às frações contendo as 

proteínas solúveis, com o fim de precipitá-las, e os materiais foram homogeneizados 

e mantidos a - 20 oC por 10 m. Após isso, as amostras foram centrifugadas por 5 min 

a 13.000 x g, os sobrenadantes foram eliminados e os sedimentos foram lavados 

com 200 µL de acetona / 1%  TEA gelado. As soluções obtidas foram novamente 

centrifugadas durante 5 min 13.000 x g, os sobrenadantes foram novamente 
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eliminados e os sedimentos foram secos a TA por 5 m. Para finalizar, os sedimentos 

foram ressuspensos em tampão de amostra 1 X para SDS-PAGE na proporção de 

10 µL por cada 0,1 OD600nm. As amostras foram então aquecidas a 96 oC por 5 min e 

foram aplicados 10 µL em géis SDS-PAGE.  

 

2.23. Genotipagem da cepa mc2155 
 

Foi realizada uma genotipagem da cepa mc2155 depositada na coleção 

bacteriológica do LAGFB através da amplificação e do sequenciamento por Sanger 

de uma região hipervariável do gene hsp65 que diferencia a maioria das 

micobactérias a nível de espécie (Telenti et al., 1993).   

Os oligonucleotídeos iniciadores sintetizados para a região sequenciada 

foram os seguintes: 

PF-hsp65: 5’-ACCAACGACGGTGTGACGAT-3’ 

PR-hsp65: 5’-CTTGTCGAACCCGACGCCCT-3’ 

A amplificação foi realizada no equipamento GeneAmp® PCR System 9700 da 

Applied Biosystems, através da adição dos reagentes mostrados na tabela 2.8 e 

seguindo os parâmetros de ciclagem mostrados na tabela 2.9. Após amplificação, foi 

realizada uma purificação do fragmento de PCR utializando o kit Wizard SV® PCR 

Clean-Up System da Promega, seguindo especificações do fabricante.  

Foi realizada uma eletroforese em gel de agarose 1% (m / v) - TBE 0,5 X 

(seção 2.5) para visualização do fragmento de PCR antes e depois da purificação, 

aplicando 5 µL de amostra em cada canal com 1 µL de TA 1 X para DNA. Em 

seguida, foi preparada a solução para sequenciamento através da mistura de 3,2 

pmoles de oligonucleotídeos iniciadores e 20 ng do fragmento de PCR obtido com 

adição de quantidade suficiente de água Mili-Q® para um volume final de 7,5 µL. A 

solução obtida foi então enviada para a Plataforma de Sequenciamento Fiocruz 

RPT-01A. Vale ressaltar que o kit utilizado para finalizar o preparo das amostras foi o 

BigDye (Thermo Fisher Scientific). As leituras foram feitas no 3730xl DNA Analyser®, 

seguindo a metodologia de Sanger. 

A análise do resultado do sequenciamento foi realizada através do 

alinhamento feito contra a base de dados da ferramenta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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Tabela 2.8. Concentrações e volumes dos reagentes adicionados para a amplificação da região 
hipervariável do gene hsp65 de mc2155. 
Reagentes Concentração final Volume 
H2O Mili-Q® - 10,5 µL 
MM 2 X (Invitrogen)  1 X 12,5 µL 
Primer Forward 1 µg / µL 0,04 µg / µL 1 µL 
Primer Reverse 1 µg / µL 0,04 µg / µL 1 µL 
DNAg  < 250 ng 1 µL 
Volume Final - 25 µL 
 

Tabela 2.9. Etapas, tempos e temperaturas das ciclagens para a amplificação da região 
hipervariável do gene hsp65 de mc2155. 
Etapa Tempo Temperatura Número de ciclos 
Desnaturação  2 m 94 oC 1 ciclo 
Desnaturação  30 s 94 oC 

35
 

ci
cl

os
 

Anelamento 30 s 42 oC 
Extensão  2 m 72 oC 
Extensão  5 m 72 oC 1 ciclo 
HOLD ∞ 4 oC ∞ 
 

2.24. Estudo do comportamento do crescimento bacteriano ao longo do 
tempo em meio líquido e sólido  
 

Foi realizada uma curva de crescimento da cepa mc2155 em meio LB / Tw80 

0,05%, a 37 °C sob agitação a partir de uma DO600nm inicial de 0,1 com o intuito de 

estudar o seu comportamento, já que foi utilizada como cepa hospedeira das 

construções realizadas com o plasmídeo pUS976, como descrito na seção 2.17. O 

crescimento foi acompanhado ao longo de uma semana com leituras feitas duas 

vezes por dia por espectrofotometria, efetuando-as a uma OD600nm no equipamento 

Ultrospec 1100 Pro® (Amersham Biosciences). A cada dia foi realizado uma 

coloração por Ziehl-Neelsen (Z-N), seguindo protocolo do Manual de Bacteriologia 

da Tuberculose (Ministério da Saúde, 2005). 

Para a o estudo do comportamento da mc2155 em meio sólido, colônias 

isoladas da cepa foram obtidas a partir de diluições seriadas e plaqueamento em 

meio LB / ágar. Foi analisada a coloração, o tamanho, a forma e o tempo de 

crescimento das colônias isoladas. 
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3. RESULTADOS 
 

Com o objetivo de conhecer melhor L-ASPs com potencial relevância clínica, 

e as de micobactérias em especial, um estudo das sequências proteicas e 

elementos estruturais foi iniciado, seguido de avaliação de metodologias para a 

clonagem dos seus genes codificantes e das suas respectivas expressões.  

 

3.1. Alinhamento entre as sequências proteicas de L-asparaginases de M. 
smegmatis mc2155, dos isolados micobacterianos da CBMA e das L-ASPs 
comerciais 
 
 Primeiramente, foi realizada a busca manual pela sequência do gene que 

codifica para a proteína L-ASP no genoma de mc2155 anotado e depositado no 

NCBI e nos genomas dos isolados micobacterianos ambientais (271, 293 e 294) 

obtidos por sequenciamento NGS realizado no LAGFB / IOC (Emmerick et al., 2018 

– tese de doutorado). 

Em seguida, foi realizado um alinhamento local entre as sequências proteicas 

das L-ASPs de mc2155 (320 aa) e dos isolados da CBMA 271 (314 aa), 293 (307 

aa), 294 (322 aa) com as sequências das L-ASPs de Mtb (315 aa) e de 

Mycobacterium phlei (314 aa) (enzimas caracterizadas bioquimicamente) e ainda 

com as sequências das L-ASPs comerciais de E. coli (tipo II) e de E. chrysanthemi 

(enzimas usadas como biofármacos) através do uso do programa STRAP (Intuitive 

Editor for Annotated Multiple Sequence and Structure Alignments)  

(http://www.bioinformatics.org/strap/), aonde foram detectados (retângulos pretos) os 

resíduos majoritariamente conservados correspondentes ao sítio catalítico já 

demonstrado experimentalmente nas sequências das L-ASPs de E. coli e de E. 

chrysanthemi (Derst et al., 1992; Palm et al., 1996; Derst et al., 2000) (figura 3.1).  

O único resíduo diferente do sítio catalítico, quando se faz uma comparação 

entre as sequências das L-ASPs micobacterianas com as sequências das L-ASPs 

comerciais é uma treonina na posição de uma tirosina, respectivamente (T31 na L-

ASP de M. phlei, T26 na L-ASP de Mtb, T29 na L-ASP de mc2155, T29 na L-ASP do 

isolado da CBMA 271, T26 na L-ASP do isolado da CBMA 293, T36 na L-ASP do 
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isolado da CBMA 294, Y47 na L-ASP tipo II de E. coli (com o peptídeo-sinal) e Y50 

na L-ASP de E. chrysanthemi) (figura 3.1). 

Unicamente, entre as sequências das L-ASPs micobacterianas observa-se 

100% de identidade entre os resíduos do sítio catalítico  (resíduos T17, T31, T85, 

D86 e K158 do sítio catalítico da L-ASP de M. phlei; resíduos T12, T26, T84, D85 e 

K157 do sítio catalítico da L-ASP de Mtb; T15, T29, T91, D92 e K164 do sítio 

catalítico da L-ASP de mc2155; resíduos T15, T29, T86, D87 e K157 do sítio 

catalítico da L-ASP do isolado da CBMA 271; resíduos T12, T26, T82, D83 e K155 

do sítio catalítico da L-ASP do isolado da CBMA 293; e resíduos T22, T36, T93, D94 

e K166 do sítio catalítico da L-ASP do isolado da CBMA 294) (figura 3.2). 

Vale ressaltar que o alinhamento com a L-ASP humana não foi realizado por 

apresentar baixa atividade asparaginase. 
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Figura 3.1. Alinhamento entre as sequências proteicas das L-ASPs de M. phlei, de Mtb, de 
mc2155, dos isolados da CBMA 271, 293 e 294 e as L-ASPs utilizadas atualmente como 
biofármacos. Observa-se que os resíduos do sítio catalítico (destacados nos retângulos em preto) 
que foram determinados experimentalmente para as L-ASPs comerciais mantem-se conservados na 
sua maioria quando comparados aos resíduos das L-ASPs micobacterianas nas mesmas posições. O 
único resíduo diferente do sítio catalítico, quando comparam-se as sequências das L-ASPs 
micobacterianas com as L-ASPs comerciais, é uma treonina na posição de uma tirosina, 
respectivamente (T31 na L-ASP de M. phlei, T26 na L-ASP de Mtb, T29 na L-ASP de mc2155, T29 na 
L-ASP do isolado da CBMA 271, T26 na L-ASP do isolado da CBMA 293, T36 na L-ASP do isolado 
da CBMA 294, Y47 na L-ASP de E. coli e Y50 na L-ASP de E. chrysanthemi). Os resíduos coloridos 
correspondem àqueles que apresentam mais de 75% de identidade entre as diferentes sequências 
proteicas. Imagem obtida por STRAP (http://www.bioinformatics.org/strap/). 
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Figura 3.2. Alinhamento entre as sequências proteicas das L-ASPs micobacterianas de M. 
phlei, de Mtb, de mc2155 e dos isolados da CBMA 271, 293 e 294. Observa-se uma alta 
similaridade entre os resíduos de todas as sequências, especialmente entre os prováveis resíduos do 
sítio catalítico (100% de identidade) (destacados em retângulos pretos). Os resíduos do provável sítio 
catalítico de cada sequência proteica micobacteriana correspondem aos resíduos T17, T31, T85, D86 
e K158 da L-ASP de M. phlei; aos resíduos T12, T26, T84, D85 e K157 da L-ASP de Mtb; aos 
resíduos T15, T29, T91, D92 e K164 da L-ASP de mc2155; aos resíduos T15, T29, T86, D87 e K157 
da L-ASP do isolado da CBMA 271; aos resíduos T12, T26, T82, D83 e K155 da L-ASP do isolado da 
CBMA 293; e aos resíduos T22, T36, T93, D94 e K166 da L-ASP do isolado da CBMA 294. Os 
resíduos coloridos correspondem àqueles que apresentam mais de 89% de identidade entre as 
diferentes sequências proteicas. Imagem obtida por STRAP (http://www.bioinformatics.org/strap/). 
 
3.2. Modelagem comparativa da L-ASP de mc2155  
 

 A predição da estrutura tridimensional de uma única cadeia (monômero) da 

sequência proteica da L-ASP de mc2155 foi realizada utilizando os programas 

Modeller v. 9.17, Swiss-Model e I-TASSER v. 5.1, como descrito na metodologia 

(seção 2.1), visando a sua modelagem por homologia. 
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Para a modelagem por Modeller, primeiramente foi realizada a busca pelo 

molde apropriado através do uso do algoritmo utilizado pelo BLASTp (com restrição 

para a busca unicamente em arquivos PDBs) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins), levando em consideração 

os critérios do maior percentual de identidade e de cobertura (abrangência) em 

relação à sequência da L-ASP de mc2155. O molde com maior identidade foi a 

sequência L-ASP correspondente ao PDB 5K4G, resolvida por cristalografia com 

resolução de 1,6 Å (Nguyen et al., 2017), identificada como sendo uma proteína 

homotetramérica derivada de Wolinella succinogenes. O alinhamento entre as 

estruturas primárias da sequência da L-ASP de mc2155 e a sequência da L-ASP 

correspondente ao PDB 5K4G resultou em uma identidade de 31% e em uma 

cobertura de 98% (figura 3.3). 

 

 
 

Figura 3.3. Alinhamento entre as sequências proteicas das L-ASPs de mc2155 e do PDB 5K4G 
(L-ASP de W. succinogenes). O molde com maior identidade para a modelagem molecular da L-
ASP de mc2155 escolhido pelo programa BLASTp (com restrição para a busca unicamente em 
arquivos PDBs) foi a L-ASP correspondente ao PDB 5K4G. O alinhamento resultou em uma 
identidade de 31% e uma cobertura de 98%. Os resíduos do provável sítio catalítico encontram-se 
enquadrados por caixas pretas (T15, T29, T91, T92 e K164 para a L-ASP de mc2155 e T14, Y27, 
T93, T94 e K166 para a L-ASP de W. succinogenes, PDB 5K4G). Os resíduos que fazem parte do 
mesmo grupo com características bioquímicas semelhantes encontram-se resaltados da mesma cor. 
Imagem obtida por CLUSTAL OMEGA (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). 
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Depois de aplicar todas as etapas de modelagem no Modeller, obtiveram-se 

50 modelos diferentes para a L-ASP de mc2155, sendo escolhido aquele de menor 

DOPE score, como descrito na metodologia (seção 2.4). 

A fim de identificar os resíduos do sítio catalítico no modelo 3D proposto para 

a L-ASP de mc2155 foram analisados os resíduos do sítio catalítico do molde 5K4G. 

Os resíduos de ambas as sequências citadas não foram identificados 

experimentalmente até o momento, e foi portanto realizado um alinhamento 

sequencial e estrutural entre o molde 5K4G e a L-ASP de E. coli (PDB: 3ECA), já 

que esta é umas das únicas L-ASPs com os resíduos do sítio catalítico identificados 

experimentalmente (Aghaiypour et al., abr. 2001, Gesto et al., 2012). As figuras 3.4 e 

3.5 mostram o alinhamento das sequências primárias realizado através do algoritmo 

STRAP e estrutural através do Pymol, respectivamente, entre 5K4G e 3ECA, com os 

resíduos do sítio catalítico ressaltados em caixas pretas. Por apresentar alta 

similaridade nestas posições, a informação dos resíduos envolvidos na catálise foi 

transferida para o molde da L-ASP de mc2155 (5K4G). 

 

 
 

Figura 3.4. Alinhamento das sequências primárias 3ECA e 5K4G mostrando os possíveis 
resíduos do sítio catalítico de 5K4G. Observa-se 100% de identidade entre os resíduos do sítio 
catalítico de ambas as proteínas (T12, Y25, T89, D90 e K162 para o PDB 3ECA; T14, Y27, T93, D94 
e K166 para o PDB 5K4G), ressaltados por meio de retângulos pretos. Os resíduos idênticos entre as 
duas sequências encontram-se coloridos. O peptídeo-sinal de 3ECA (L-ASP de E. coli) não foi 
incluído na análise. Alinhamento obtido através do algoritmo STRAP. 
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Figura 3.5. Alinhamento estrutural tridimensional entre 3ECA e 5K4G mostrando os possíveis 
resíduos do sítio catalítico de 5K4G. Em (A) observa-se a estrutura tridimensional de 3ECA com os 
resíduos do sítio catalítico mostrados como esferas sólidas verdes (T12, Y25, T89, D90, K162) e com 
os resíduos do sítio de ligação ao substrato mostrados como esferas verdes não-sólidas (S58, Q59). 
Em (B) observa-se a estrutura tridimensional de 5K4G com os resíduos do sítio catalítico mostrados 
como esferas azuis sólidas (T14, Y27, T93, D94, K166), e com os resíduos do sítio de ligação ao 
substrato mostrados como esferas azuis não-sólidas (S60, Q61). Em (C) observa-se o alinhamento 
estrutural entre 3ECA (em lilás) e 5K4G (em preto), contendo seus respectivos resíduos do sítio 
catalítico. O RMSD resultante foi de 0,632. As imagens foram obtidas através do uso do programa 
PyMol.  
 

A visualização e o alinhamento estrutural entre o modelo gerado por Modeller 

para a L-ASP de mc2155 com a L-ASP de W. succinogenes (PDB 5K4G) foi obtida 

através do programa PyMol, na qual observa-se que há uma alta semelhança 

estrutural entre o molde e o modelo, com algumas diferenças, especialmente em 

alças (regiões mais flexíveis) (figura 3.6). O alinhamento estrutural apontou um 

RMSD de 0,590, valor considerado bom para alinhamentos estruturais. Quando o 

alinhamento estrutural entre molde e modelo foi submetido ao programa Zhanglab, o 

resultado do TM-Score foi de 0,3720, valor considerado baixo para um bom 

alinhamento local, já que quanto mais próximo do valor 1, melhor o TM-Score e mais 

confiável é a estrutura predita.  
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Figura 3.6. Modelo tridimensional proposto para a L-ASP de mc2155 obtido através do 
programa Modeller. Em A e em B observam-se as estruturas tridimensionais do molde selecionado 
pelo programa BLASTp, correspondente ao código 5K4G e do modelo da L-ASP de mc2155 obtido 
pelo programa Modeller, respectivamente. Em C observa-se o alinhamento estrutural entre o molde 
5K4G (em preto) e o modelo gerado da L-ASP de mc2155 obtido por Modeller (em vermelho) (RMSD: 
0,590 e TM-Score: 0,3720). Os resíduos do sítio catalítico foram marcados como esferas azuis 
sólidas para o molde (T14, Y27, T93, D94, K166) como esferas púrpuras sólidas para o modelo (T15, 
T29, T91, D92, K164). Os resíduos do sítio de ligação ao substrato foram marcados como esferas 
azuis não-sólidas para o molde (S60, Q61) nas figuras e como esferas púrpuras não-sólidas para o 
modelo (S57, S58). As imagens foram obtidas através do uso do programa PyMol. 
 

Em seguida, foi realizada a validação tanto do molde quanto do modelo 

gerado pelo Modeller, através da análise dos valores dos ângulos diédricos Ψ (psi) 

versus Φ (phi) de cada resíduo, valores fornecidos mediante o gráfico de 

Ramachandran, obtido através do programa MolProbity v. 4.4. A figura 3.7A mostra 

que 96,7% dos resíduos do molde 5K4G encontram-se em regiões favoráveis, 

enquanto que 100,0% dos resíduos do molde encontram-se em regiões permitidas. 

Por outro lado, a figura 3.7.B mostra que 92,1% dos resíduos do modelo gerado pelo 

Modeller encontram-se em regiões favoráveis e que 96,2% dos resíduos encontram-

se em regiões permitidas, valores esperados para a predição de um modelo proteico 

com boa qualidade (Ramachandran et al., 1963; Kleywegt & Jones, 1996). 
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Figura 3.7. Gráficos de Ramachandran do molde 5K4G e do modelo da L-ASP de mc2155 
gerado pelo Modeller. Em (A) observa-se que 96,7% dos resíduos do molde 5K4G encontram-se em 
regiões favoráveis, enquanto que 100,0% dos resíduos encontram-se em regiões permitidas. Em (B) 
observa-se que 92,1% dos resíduos do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller 
encontram-se em regiões favoráveis, enquanto que 96,2% dos resíduos encontram-se em regiões 
permitidas. Gráficos obtidos através do programa MolProbity. 
 

 Para finalizar a validação, o modelo gerado por Modeller foi submetido ao 

programa SAVES para a obtenção dos resultados do Verify 3D (que avalia o 

posicionamento de todos os resíduos em uma estrutura 3D, como explicado na 

seção 2.1 da metodologia) e do ERRAT (que avalia os erros encontrados nas 

diferentes regiões do modelo predito). Vale ressaltar que quanto maior for os valores 

do Verify 3D e do ERRAT, uma melhor qualidade terá o modelo. A validação foi feita 

tanto sobre o molde quanto sobre o modelo gerado que serve para a comparação 

entre eles com o intuito de poder identificar possíveis problemas estruturais no 

modelo obtido, provenientes do molde e não da modelagem realizada. 

A média dos valores do Verify 3D de cada resíduo foi de 98,32% para o molde 

e de 83,75% para o modelo gerado. Por outro lado, o resultado encontrado no 

ERRAT foi de 96,3498 para o molde e de 64,9351 para o modelo da L-ASP de 

mc2155 gerado.  

A figura 3.8 mostra o resultado para cada resíduo, tanto do molde (Figura 

3.8A) quanto para o modelo gerado (Figura 3.8B) da análise feita pelo ERRAT. 

Quando se comparam os gráficos do ERRAT entre o molde e o modelo, observa-se 

que há maior quantidade de resíduos preditos de forma incorreta no modelo (em 

vermelho).  
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Figura 3.8. Análise do ERRAT de cada resíduo do molde 5K4G e do modelo da L-ASP de 
mc2155 gerado pelo Modeller. Em (A) observam-se os valores de ERRAT de cada resíduo do molde 
5K4G (valor médio do ERRAT: 96,3498) e em (B) observam-se os valores de ERRAT de cada 
resíduo do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller (valor médio do ERRAT: 64,9351). 
Barras em vermelho: Estrutura dos resíduos predita de forma errada. Barras em amarelo: Estrutura 
dos resíduos predita de forma aceitável. Barras em verde: Estrutura dos resíduos predita de forma 
esperada. Gráficos obtidos através do programa MolProbity. 
 

Quando os resíduos que não possuem uma qualidade de predição estrutural 

tão boa quanto o molde, são analisados pelo ERRAT (marcados em vermelho na 

figura 3.9), é possível observar que estes são vistos maioritariamente pertencentes a 

alças. Estas regiões apresentam tal característica, devido à alta flexibilidade dos 

resíduos presentes em tais estruturas. 

 

 
 

Figura 3.9. Regiões estruturais de baixa qualidade indicados pela análise do ERRAT na 
predição da estrutura tridimensional da L-ASP de mc2155 obtida através do programa 
Modeller. Observam-se em vermelho as regiões estruturais contendo os resíduos com baixa 
qualidade (resíduos 3 a 49, 128 e 129, 144 a 152, 165 e 166, 185 a 212 e 265 a 280), os quais 
pertencem maioritariamente a alças. Informação fornecida pelo ERRAT mediante o programa SAVES. 
Imagem foi obtida através do uso do programa PyMol. 
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Para melhorar a qualidade da predição, o modelo para a L-ASP de mc2155 

obtido pela modelagem comparativa utilizando o Modeller foi submetido a uma 

minimização de energia através do uso do programa Chimera v. 1.12. O arquivo .pdb 

gerado após a minimização foi então submetido ao programa PyMol para 

visualização do resultado (figura 3.10). Foi realizado o alinhamento entre o molde 

5K4G e o modelo gerado pelo Modeller e minimizado por Chimera para observar 

diferenças e semelhanças entre as estruturas (figura 3.10C) e para a obtenção do 

valor do RMSD, o qual foi de 0,624. O TM-Score apontou um valor de 0,3695, valor 

próximo ao obtido para o mesmo modelo não-minimizado.  

Quando se compararam os valores dos RMSDs dos modelos minimizado e 

não-minimizado, observa-se que há um pequeno aumento após minimização, 

resultado não-esperado, explicação que poderia se basear no fato da presença das 

várias alças presentes na estrutura tridimensional. Seguidamente foram marcados 

os possíveis resíduos do sítio catalítico e do sítio de ligação ao substrato (figura 

3.10). 

 

 
 

Figura 3.10. Modelo tridimensional proposto para a L-ASP de mc2155 obtido através do 
programa Modeller com minimização de energia mediante o programa Chimera. Em A e em B 
observam-se as estruturas tridimensionais do molde selecionado pelo programa BLASTp, 
correspondente ao código 5K4G e do modelo da L-ASP de mc2155 obtido pelo programa Modeller e 
minimizado pelo Chimera, respectivamente. Em C observa-se o alinhamento estrutural entre o molde 
5K4G (em preto) e o modelo gerado da L-ASP de mc2155 obtido por Modeller e minimizado pelo 
Chimera (em amarelo) (RMSD: 0,624 e TM-Score: 0,3695). Os resíduos do sítio catalítico foram 
marcados como esferas azuis sólidas para o molde (T14, Y27, T93, D94, K166) como esferas 
púrpuras sólidas para o modelo (T15, T29, T91, D92, K164). Os resíduos do sítio de ligação ao 
substrato foram marcados como esferas azuis não-sólidas para o molde (S60, Q61) nas figuras e 
como esferas púrpuras não-sólidas para o modelo (S57, S58). As imagens foram obtidas através do 
uso do programa PyMol. 
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 Todos os resíduos do modelo gerado pelo Modeller e minimizado pelo 

Chimera foram então avaliados através da análise dos valores dos seus ângulos 

diédricos Ψ vs. Φ, valores fornecidos mediante o gráfico de Ramachandran, obtido 

através do programa MolProbity v. 4.4. A figura 3.11 mostra que 91,2% dos resíduos 

do modelo gerado pelo Modeller e minimizado pelo Chimera encontram-se em 

regiões favoráveis e que 96,9% dos resíduos encontram-se em regiões permitidas, 

valores semelhantes quando comparados com os valores obtidos do modelo não-

minimizado (comparar com a figura 3.7). 
 

 
 

Figura 3.11. Gráfico de Ramachandran do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller e 
minimizado pelo Chimera. Observa-se que 91,2% dos resíduos do modelo da L-ASP de mc2155 
gerado pelo Modeller encontram-se em regiões favoráveis, enquanto que 96,9% dos resíduos 
encontram-se em regiões permitidas. Gráfico obtido através do programa MolProbity. 
 

 Finalmente, o modelo gerado pelo Modeller e minimizado pelo Chimera foi 

submetido ao programa SAVES e foram obtidos os resultados do Verify 3D e do 

ERRAT, os quais foram de 89,69% e de 77,3973, respectivamente. Na figura 3.12 

podem ser observados os gráficos do molde 5K4G e dos modelos gerados pelo 

Modeller sem e com minimização de energia. Quando comparados entre eles, 

observa-se uma diminuição no número de resíduos com baixa qualidade estrutural 

no modelo com a energia minimizada, mostrando uma melhoria na qualidade da 

predição da estrutura tridimensional. 
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Figura 3.12. Gráficos abordando a análise gerada pelo ERRAT de cada resíduo pertencente ao 
molde 5K4G e ao modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller não-minimizado e 
minimizado energeticamente pelo Chimera. Em (A) observam-se os valores de ERRAT de cada 
resíduo presente no molde 5K4G (valor médio do ERRAT: 96,3498). Em (B) observam-se os valores 
de ERRAT de cada resíduo do modelo não-minimizado da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller 
(valor médio do ERRAT: 64,9351) e em (C), os valores do ERRAT do mesmo modelo obtido pelo 
Modeller após a minimização de energia feita pelo Chimera (valor médio do ERRAT: 77,3973). Barras 
em vermelho: Estrutura dos resíduos com baixa qualidade de predição. Barras em amarelo: Estrutura 
dos resíduos predita de forma aceitável. Barras em verde: Estrutura dos resíduos predita de forma 
esperada. Gráficos obtidos através do programa MolProbity. 
 

 A figura 3.13 mostra em vermelho as regiões que contém os resíduos 

observados de baixa qualidade gerada pela modelagem comparativa e derivada da 

análise gerada pelo ERRAT.  
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Figura 3.13. Regiões estruturais de baixa qualidade indicados pela análise do ERRAT na 
predição da estrutura tridimensional da L-ASP de mc2155 obtida através do programa Modeller 
e minimizada pelo Chimera. Observam-se em vermelho as regiões contendo os resíduos de baixa 
qualidade (resíduos 7 a 26, 31 a 47, 144 e 145, 186 a 211 e 267 a 281), os quais pertencem 
maioritariamente a alças. Informação fornecida pelo ERRAT mediante o programa SAVES. Imagem 
foi obtida através do uso do programa PyMol. 
 

A modelagem comparativa da L-ASP de mc2155 também foi realizada pelo 

programa Swiss-Model, que se baseia no conceito de corpos rígidos. O molde 

escolhido pelo programa foi o mesmo que o escolhido pelo BLASTp na etapa da 

modelagem comparativa feita pelo Modeller (PDB 5K4G). A obtenção do modelo foi 

visualizado através do programa PyMol e o molde com seu modelo gerado foram 

alinhados para observar semelhanças e diferenças estruturais e para a obtenção do 

valor do RMSD, o qual foi o menor valor obtido de todos os modelos propostos neste 

trabalho (RMSD de 0,186) (figura 3.14). O TM-Score obteve a máxima pontuação de 

todos os modelos propostos neste trabalho (TM-Score de 0,4107) (como 

mencionado anteriormente, quanto mais próximo do valor 1, melhor o TM-Score). 

Além disso, foram assinalados os possíveis resíduos do sítio catalítico ao modelo 

gerado pelo Swiss-Model como pode ser observado na figura 3.14. 
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Figura 3.14. Modelo tridimensional proposto para a L-ASP de mc2155 obtido através do 
programa Swiss-Model. Em A e em B observam-se as estruturas tridimensionais do molde 
selecionado pelo programa Swiss-Model, correspondente ao código 5K4G e do modelo da L-ASP de 
mc2155 obtido pelo Swiss-Model, respectivamente. Em C observa-se o alinhamento estrutural entre o 
molde 5K4G (em preto) e o modelo gerado da L-ASP de mc2155 obtido por Swiss-Model (em verde) 
(RMSD: 0, 186 e TM-Score: 0,4107). Os resíduos do sítio catalítico foram marcados como esferas 
azuis sólidas para o molde (T14, Y27, T93, D94, K166) como esferas púrpuras sólidas para o modelo 
(T15, T29, T91, D92, K164). Os resíduos do sítio de ligação ao substrato foram marcados como 
esferas azuis não-sólidas para o molde (S60, Q61) nas figuras e como esferas púrpuras não-sólidas 
para o modelo (S57, S58). As imagens foram obtidas através do uso do programa PyMol. 
 
 Na figura 3.15 podem ser observados os valores dos ângulos diédricos Ψ vs. 

Φ de cada resíduo do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Swiss-Model. Os 

ângulos analisados e representados no gráfico de Ramachandran foram obtidos 

através do programa MolProbity. Os resultados que mostraram que 92,1% dos 

resíduos do modelo encontram-se em regiões favoráveis e que 97,3% dos resíduos 

encontram-se em regiões permitidas, valores esperados para a predição de um 

modelo proteico confiável. 
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Figura 3.15 Gráfico de Ramachandran do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Swiss-
Model. Em (A) observa-se que 92,1% dos resíduos do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo 
Swiss-Model encontram-se em regiões favoráveis, enquanto que 97,3% dos resíduos encontram-se 
em regiões permitidas. Gráfico obtido através do MolProbity. 
 

 O modelo obtido por Swiss-Model também foi submetido ao programaSAVES 

para finalizar a validação do modelo, o qual gerou um valor do Verify 3D de 95,11% 

e um valor de ERRAT de 85,1852. Na figura 3.16 observa-se a distribuição dos 

valores do ERRAT ao longo do modelo gerado pelo Swiss-Model, mostrando ter 

poucos resíduos preditos de forma incorreta.  

 

 
 

Figura 3.16. Gráficos abordando a análise gerada pelo ERRAT de cada resíduo pertencente ao 
molde 5K4G e à do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Swiss-Model. Em (A) observam-se 
os valores de ERRAT de cada resíduo do molde 5K4G (valor médio do ERRAT: 96,3498) e em (B) 
observam-se os valores de ERRAT de cada resíduo do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo 
Swiss-Model (valor médio do ERRAT: 85,1852). Barras em vermelho: Estrutura dos resíduos predita 
de forma incorreta. Barras em amarelo: Estrutura dos resíduos predita de forma aceitável. Barras em 
verde: Estrutura dos resíduos predita de forma esperada. Gráficos obtidos através do programa 
MolProbity. 
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Devido à alta flexibilidade da cadeia lateral que esses resíduos possuem, os 

mesmos são encontrados maioritariamente nas estruturas do tipo alças, as quais 

podem ser observadas em vermelho na figura 3.17. 
 

 
 

Figura 3.17. Regiões estruturais de baixa qualidade indicados pela análise do ERRAT na 
predição da estrutura tridimensional da L-ASP de mc2155 obtida através do programa Swiss-
Model. Observam-se em vermelho as regiões contendo os resíduos baixa qualidade preditiva 
(resíduos 7 a 20, 33 a 36, 107 a 112, 142 a 148, 201 a 204, 263 a 270 e 276 a 278), os quais 
pertencem maioritariamente a alças. Informação fornecida pelo ERRAT mediante o programa SAVES. 
Imagem foi obtida através do uso do programa PyMol. 
 

 Finalmente, foi realizada a modelagem da L-ASP de mc2155 através do 

programa online I-TASSER v. 5.1. Foi utilizada esta abordagem de modelagem pela 

baixa identidade apresentada entre a sequência query e o seu molde 5K4G (31%) 

utilizado para as propostas dos respectivos modelos obtidos por Modeller e por 

Swiss-Model. 

Para a modelagem por I-TASSER, é realizado um processo de meta-

threading, que consiste na seleção do melhor molde escolhido por cada programa 

threading utilizado, seguido da eleição de vários fragmentos de cada molde que 

servirão como moldes para a modelagem da sequência query. Tais programas 

threading e os moldes PDB escolhidos por cada um para a modelagem da L-ASP de 

mc2155 encontram-se descritos na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Programas threading utilizados para a seleção dos fragmentos moldes para a 
modelagem da L-ASP de mc2155 por I-TASSER. 
Programa 
Threading 

Molde 
PDB 

Identidade 
por regiões 

Identidade 
total 

Cobertura TM-Score 

MUSTER 1WSA 30% 31% 97% 0,965 
FFAS-3D 1AGX 27% 31% 98% 0,963 
SPARKS-X 5K3O 29% 32% 98% 0,955 
HHSEARCH2 2WLT 28% 31% 97% 0,955 
HHSEARCH1 2WLT 27% 31% 98% 0,949 
NEFF-PPAS 2WLT 27% 31% 98% 0,945 
HHSEARCH 2WLT 27% 31% 97% 0,934 
pGenTHREADER 1NNS 30% 31% 97% 0,926 
wdPPAS 1WSA 31% 31% 97% 0,883 
PROSPECT2 2WLT 27% 30% 97% 0,882 
 

 A figura 3.18 mostra o resultado do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo 

programa I-TASSER com os prováveis resíduos do sítio catalítico.  

 

 
 

Figura 3.18. Modelo tridimensional proposto para a L-ASP de mc2155 obtido através do 
programa I-TASSER. Os resíduos do sítio catalítico foram marcados como esferas púrpuras sólidas 
(T15, T29, T91, D92, K164). Os resíduos do sítio de ligação ao substrato foram marcados como 
esferas púrpuras não-sólidas (S57, S58). Imagens obtida através do uso do programa PyMol. 

 

O modelo obtido pelo I-TASSER foi submetido ao programa MolProbity para a 

obtenção do gráfico de Ramachandran (figura 3.19). O resultado mostrou que 80,5% 

dos resíduos encontram-se em regiões favoráveis, enquanto que 94,3% dos 

resíduos encontram-se em regiões permitidas, valores que demonstram que foi 

gerado um modelo de boa qualidade.  
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Figura 3.19. Gráfico de Ramachandran do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo I-TASSER. 
Observa-se que 80,5% dos resíduos do modelo gerado por I-TASSER encontram-se em regiões 
favoráveis, enquanto que 94,3% dos resíduos encontram-se em regiões permitidas. Gráfico obtido 
através do programa MolProbity. 
 

 A validação do modelo gerado pelo I-TASSER também foi realizada mediante 

a obtenção dos dados do ERRAT, como observado na figura 3.20, a qual mostra que 

a maior parte dos resíduos não apresentam erros de predição, semelhante aos 

modelos gerados pelos programas Modeller e Swiss-Model. A figura 3.21 mostra as 

regiões em vermelho modeladas de forma incorreta. 

 

 
 

Figura 3.20. Gráfico abordando a análise gerada pelo ERRAT de cada resíduo pertencente ao 
modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo I-TASSER. Observam-se os valores de ERRAT de cada 
resíduo do modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo I-TASSER (valor médio do ERRAT: 90,3974). 
Barras em vermelho: Estrutura dos resíduos predita de forma incorreta. Barras em amarelo: Estrutura 
dos resíduos predita de forma aceitável. Barras em verde: Estrutura dos resíduos predita de forma 
esperada. Gráfico obtido através do programa MolProbity. 
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Figura 3.21. Regiões estruturais de baixa qualidade indicados pela análise do ERRAT na 
predição da estrutura tridimensional da L-ASP de mc2155 obtida através do programa I-
TASSER. Observam-se em vermelho as regiões contendo os resíduos de baixa qualidade estrutural 
(resíduos 10 a 14, 37 e 38, 77 e 78, 101 a 104, 206 a 214, 263 a 266 e 270 a 272). Tais resíduos 
pertencem maioritariamente a alças. Informação fornecida através do ERRAT mediante o programa 
SAVES. Imagem foi obtida através do uso do programa PyMol. 
 

 Finalmente foi realizada uma comparação entre os modelos gerados por 

Modeeller, com e sem minimização de energia pelo Chimera, e por Swiss-Model. Na 

figura 3.22 podem ser observados os diferentes alinhamentos obtidos entre cada 

modelo com seu respectivo molde, sendo que o RMSD mais baixo foi obtido entre o 

molde 5K4G e o modelo para a L-ASP de mc2155 gerado por Swiss-Model. 
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Figura 3.22. Alinhamento entre os moldes e os modelos gerados para a predição da estrutura 
tridimensional da L-ASP de mc2155 obtida através do programa Modeller (sem e com 
minimização de energia feita pelo Chimera) e através do Swiss-Model. Em (A) observa-se o 
alinhamento entre o molde 5K4G (em preto) e o modelo da L-ASP de mc2155 gerado pelo Modeller 
sem minimização da energia (em vermelho) (RMSD: 0,590 e TM-Score: 0,3720). Em (B) observa-se o 
alinhamento entre o molde 5K4G (em preto) e o modelo gerado a partir do Modeller com minimização 
da energia feita pelo Chimera (em amarelo) (RMSD: 0,624 e TM-Score: 0,3695). Em (C) observa-se o 
alinhamento entre o molde 5K4G (em preto) e o modelo gerado pelo Swiss-Model (em verde) (RMSD: 
0,186 e TM-Score: 0,4107). Os resíduos do sítio catalítico encontram-se marcados em esferas azuis 
(para os resíduos dos moldes) e em esferas púrpuras (para os resíduos dos modelos gerados). 
 

 Na figura 3.23 pode ser observado o alinhamento global entre os moldes e 

todos os modelos gerados por cada etapa dos programas utilizados. Não se observa 

grandes diferenças estruturais entre os modelos gerados, somente em algumas 

alças, como esperado. 
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Figura 3.23. Alinhamento global entre os moldes e os modelos gerados para a predição da 
estrutura tridimensional da L-ASP de mc2155 obtidos através dos programas Modeller (sem e 
com minimização de energia feita pelo Chimera) e através dos programas Swiss-Model e I-
TASSER. Observam-se semelhanças nas estruturas tridimensionais preditas para a L-ASP de 
mc2155 obtidas a partir dos diferentes programas utilizados. Em preto: Molde 5K4G. Em cinza: Molde 
1WSA. Em vermelho: Modelo gerado pelo Modeller. Em amarelo: Modelo gerado pelo Modeller e 
minimizado pelo Chimera. Em verde: Modelo gerado pelo Swiss-Model. Em laranja: Modelo gerado 
pelo I-TASSER. 
 

 Foi realizado um alinhamento estrutural entre cada par dos modelos gerados 

para determinar a semelhança existente entre si. Na tabela 3.2 observa-se que o 

RMSD entre cada par de modelos não varia muito, o que demonstra que não há 

diferenças muito significativas entre as estruturas tridimensionais preditas para a L-

ASP de mc2155. Vale ressaltar que existe uma maior diferença na distância 

estrutural entre o modelo gerado pelo Modeller e o gerado pelo I-TASSER, resultado 

esperado, já que se originam de moldes diferentes e abordagens metodológicas 

distintas. A maior semelhança foi encontrada entre o modelo gerado pelo Modeller 

não-minimizado e minimizado energeticamente, por se tratar do mesmo modelo. 

 
Tabela 3.2. Comparação do RMSD obtido pelo alinhamento estrutural entre cada par de 
modelos tridimensionais gerados para a L-ASP de mc2155. Observa-se que não há uma diferença 
significativa na avaliação do RMSD de cada par de modelos gerados. M + C: Modeller + Chimera. 
Programas/RMSD Modeller M + C Swiss-Model I-TASSER 
Modeller - 0,234 0,708 1,129 
M + C 0,234 - 0,701 1,314 
Swiss-Model 0,708 0,701 - 0,767 
I-TASSER 1,129 1,314 0,767 - 
 

Na tabela 3.3 pode ser observado o resumo de todos os resultados obtidos ao 

longo de todas as etapas de predição das diferentes propostas para a estrutura 

tridimensional da L-ASP de mc2155. Vale ressaltar que o modelo gerado pelo Swiss-
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Model foi aquele que apresentou menor RMSD quando comparado ao seu molde 

(maior semelhança com seu molde, parâmetro que apresenta a desvantagem de 

carregar erros locais provindos de regiões estruturais mais flexíveis), maior número 

de resíduos presentes em regiões favoráveis e permitidas (fornecido pelo gráfico de 

Ramachandran) e maior valor do Verify 3D (maior número de resíduos bem 

estruturados em um ambiente 3D). Por outro lado, o modelo gerado por I-TASSER 

foi o que apresentou maior TM-Score (maior semelhança com seu molde sem levar 

em consideração erros locais provindos maioritariamente de estruturas flexíveis) e 

maior valor de ERRAT (menor número de erros estruturais). 

 
Tabela 3.3. Comparação das características e dos resultados da validação dos modelos 
gerados por Modeller, com e sem minimiazação com Chimera e por Swiss-Model. 
Programa 
utilizado 

PDB molde / 
resolução 

RMSD TM-
Score 

Resíduos 
favoráveis / 
permitidos 

Valor 
ERRAT 

Valor Verify 
3D 

Modeller 
5K4G/1,6 Å 

0,590 0,3720 92,1% / 96,2% 64,9351 83,75 % 
M + C 0,624 0,3695 91,2% / 96,9% 77,3973 89,69 % 
Swiss-Model 0,186 0,4107 92,1% / 97,3% 85,1852 95,11% 
I-TASSER Vários - 0,926 80,5% / 94,3% 90,3974 93,44% 
M + C: Modeller + Chimera (minimização da energia). Em verde foram ressaltados os melhores 
resultados obtidos para cada parâmetro analisado. Os resultados das validações feitas sobre o 
modelo gerado por I-TASSER encontra-se delimitado de forma separada porque este não pode ser 
comparado com os resultados das validações feitas sobre os modelos gerados por Modeller e Swiss-
Model, devido a que as abordagens para a modelagem molecular são diferentes. 
 

 Em conclusão, mesmo que o modelo gerado pelo Swiss-Model apresente os 

melhores resultados nos parâmetros analisados, pode se considerar que todos os 

modelos obtidos foram bons candidatos para a proposta de um modelo 

tridimensional da L-ASP de mc2155 por apresentarem resultados esperados.  

 Além disso, foi observada alta identidade  entre os resíduos do sítio catalítico 

dos modelos gerados para a L-ASP de mc2155 e os resíduos do sítio catalítico das 

L-ASPs utilizadas como moldes (~ 72%). Sendo assim, pode se esperar que a L-

ASP de mc2155 apresente, muito provavelmente, boa atividade asparaginase com 

atividade glutaminase baixa ou não-detectável, em torno dos valores descritos para 

a L-ASP de W. succinogenes (moldes utilizadas para as modelagens), como 

observado na tabela 3.3, na qual foram adicionados também os valores catalíticos 

das L-ASPs utilizadas como biofármacos (as derivadas de E. coli e de E. 

chrysanthemi), como método de comparação. 
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Tabela 3.4 Comparação dos parâmetros catalíticos entre diferentes L-ASPs. 
Organismo–
fonte da L-ASP 

Km (mM) 
(pH 7,0 - 25°C) 

Kcat (1 / s) 
(pH 7,0-25°C) 

AE (µmol / m / 
mg) (pH 7,0-
25°C) 

pH 
ótimo/ 
Intervalo 
de T 

REF. 

L-Asn L-Gln L-Asn L-Gln    
W. 
succinogenes* 

0,0478 
(nativa) 

ND NM NM 202 (nativa) 7,3 1, 2, 3 
 

E. coli  
(L-ASP II)** 

0,0115 
(nativa) 

0,035 
(nativa) 
a 70 
(mutante) 

24 (nativa)  0,001 
(mutante) 
- 0.33 
(nativa)  

190 (nativa), 
200 
(recombinante)  

7 – 8,6 / 
30 – 70 
oC 

2, 4, 
5, 6, 
7, 8, 9 

E. 
chrysanthemi** 

0,058 
(nativa)*** 

6,7 
(nativa)*** 

565 (nativa) 
– 657 
(mutante)*** 

0,0043 
(nativa)*** 

? 8,6 – 37 
oC 

10, 11 

*Molde para a L-ASP de mc2155. Em camundongos, a enzima diminui a L-Asn sérica, porém não a L-
Gln. **Biofármaco utilizado atualmente. Resquícios de atividade glutaminase ainda nos mutantes. 
***pH 8,6 - 37°C. Km: Quanto menor o valor, maior atividade apresentada. Kcat: Quanto maior o 
valor, mais moléculas do substrato são catalizadas. pH: Quanto mais próximo do pH circular humano, 
melhor (~ 7,0). AE: Atividade enzimática. L-Asn: Atividade catalítica sobre a L-Asn (atividade 
asparaginase). L-Gln: Atividade catalítica sobre a L-Gln (atividade glutaminase). T: Temperatura. ND: 
Não-detectável. NM: Não-medido (não-dosado). Fontes: (1): Distasio et al., 1976. (2): Wriston & 
Yellin, 1973. (3): Reinert et al., 2006. (4): Wriston, 1985. (5): Derst et al., 2000. (6): Khushoo et al., 
2004. (7): Roberts et al., 1968. (8): Zhang J. F. et al., 2004. (9): Zhang Y. Q. et al., 2004. (10): 
Gervais & Foote, 2014. (11): Kotzia & Labrou, 2006.  
 

 Para finalizar os experimentos in-silico, foram feitas as predições das 

estruturas quaternárias dos modelos obtidos para a L-ASP de mc2155 utilizando o 

programa GalaxyWEB - GalaxyTBM (http://galaxy.seoklab.org/), como explicado na 

metodologia (seção 2.1). Na figura 3.27 observa-se o resultado após comparação 

entre os 4 modelos gerados ao longo deste trabalho com seus possíveis formatos 

estruturais quaternários, mostrando ser muito provavelmente do tipo 

homotetramêricos, predições baseadas nos moldes de maior pontuação para cada 

modelo, através do alinhamento estrutural fornecido pelo programa utilizado (molde 

escolhido pelo programa GalaxyWEB - GalaxyTBM: 1WSA). Foi calculado o RMSD 

entre cada par das estruturas quaternárias moldes - modelos gerados e o valor 

menor foi obtido entre o molde 1WSA e o modelo gerado por Swiss-Model, o que 

mostra ser a estrutura quaternária mais confiável. A continuação especificam-se os 

valores dos RMSDs após alinhamentos estruturais por Pymol: 1WSA – Modelo 

Modeller (não-minimizado): 0,765; 1WSA – Modelo Modeller (minimizado por 

Chimera): 0,727; 1WSA – Modelo Swiss-Model: 0,508; 1WSA – Modelo I-TASSER: 

0,951. 

Na figura 3.24 também podem ser observados os resíduos do sítio catalítico 

predito mostrados como esferas pretas e os resíduos de ligação ao substrato 
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mostrados como esferas vermelhas. Não foram mostradas as figuras dos 

alinhamentos das estruturas quaternárias dos modelos com seu molde 1WSA para 

simplificar a imagem. 

 

 
Figura 3.24. Estruturas quaternárias da L-ASP de mc2155 a partir de cada modelo gerado. 
Observam-se as estruturas quaternárias de cada modelo gerado a partir de Modeller (em A), a partir 
de Modeller, minimizado por Chimera (em B), a partir de Swiss-Model (em C) e a partir de I-TASSER 
(em D). As esferas pretas representam os resíduos do sítio catalítico proposto (T15, T29, T91, D92, 
K164) e as esferas vermelhas respresentam os resíduos do sítio de ligação ao substrato proposto 
(S57, S58). Observa-se alta semelhança entre as estruturas quaternárias derivadas dos diferentes 
modelos propostos ao longo do trabalho. Estruturas quaternárias obtidas através do programa 
GalaxyWEB – GalaxyTBM. Não são mostrados os alinhamentos com seu molde 1WSA, escolhido 
pelo programa, para simplificar as imagens. Figuras obtidas por Pymol. 
 

Na figura 3.25 pode ser observado um fluxograma de todas as etapas 

metodológicas empregadas e concluídas na predição do modelo estrutural da L-ASP 

de mc2155. 
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Figura 3.25. Fluxograma das etapas metodológicas concluídas para a predição da estrutura 
tridimensional da proteína L-ASP de mc2155. 
 

3.3. Extração do DNAg de M. smegmatis mc²155 e dos isolados 
micobacterianos da CBMA 271, 293 e 294  
 

O DNAg de mc2155 e dos isolados da CBMA 271, 293 e 294 foram extraídos 

após crescimento a partir dos estoques depositados na coleção bacteriológica do 

LAGFB como detalhado na metodologia (seção 2.2). O resultado apresentado na 

figura 3.26 mostra quantidade suficiente de cada amostra que será utilizada para a 

amplificação dos respectivos genes de L-ASP. 
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Figura 3.26. Amostras da extração do DNAg da mc2155 e dos isolados micobacterianos da 
CBMA 271, 293 e 294. (A): Canal 1: 5 µL na concentração de 0,1 µg/µL de padrão de tamanho 
molecular (PM) 1 kb da Promega. Canal 2: 5 µL do DNAg extraído de mc2155. (B): Canal 1: 5 µL na 
concentração de 0,2 µg/µL do PM λ EcoRI + HindIII da Promega. Canal 2: 5 µL do DNAg do isolado 
da CBMA 271. Canal 3: 5 µL do DNAg do isolado da CBMA 293. Canal 4: 5 µL do DNAg do isolado 
da CBMA 294. As concentrações de cada DNAg aplicado encontram-se especificados na tabela 3.4. 
À esquerda dos primeiros canais de cada figura está indicado o PM em pb. pb: Pares de bases. PM: 
Padrão de tamanho molecular. DNAg: DNA genômico.  
 

A concentração e o grau de pureza de cada DNAg estão descritas na tabela 

3.5 (valores que apresentam concentrações e purezas esperadas). 

 
Tabela 3.5. Dosagens dos DNAg extraídos a partir de mc2155 e a partir dos isolados 
micobacterianos da CBMA 271, 293 e 294. 
Amostra Concentração A260/280* A260/230** 
DNAg mc2155 69,0 ng / µL 2,02  0,90 
DNAg 271 449,8 ng / µL 1,94 1,87  
DNAg 293 187,6 ng / µL 1,94  1,47 
DNAg 294 614,5 ng / µL 1,87 1,75  
*O intervalo aceitável do parâmetro A260/280 encontra-se entre 1,8 e 2,1. **O intervalo aceitável para 
**A260/230 encontra-se entre 1,2 e 2,0. 
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3.4. Amplificação do gene L-ASP derivado de mc2155 e dos isolados 
micobacterianos da CBMA 271, 293 e 294 para clonagem em pET28a 
 

Na figura 3.27 observa-se o resultado da amplificação, após padronização de 

diferentes parâmetros da PCR, dos respectivos genes das L-ASPs de mc2155 e dos 

isolados 271, 293 e 294, visando serem clonados no plasmídeo PET28a. Observou-

se que somente com a adição de glicerol 10% à solução final de PCR, houve 

amplificação dos respectivos genes, devido, muito provavelmente, à alta 

concentração de GC que os genes-alvo apresentam. Observam-se bandas nos 

tamanhos esperados (~ entre 940 e 990 pb) em todas as amostras amplificadas. 

Pode ser visto também que o controle negativo não amplificou, como esperado, 

mostrando que não houve contaminação das amostras com moléculas de DNA 

indesejadas.  
 

 
 

Figura 3.27. Amplicons de L-ASP de mc2155 e dos isolados micobacterianos da CBMA 271, 293 
e 294 para clonagem em pET28a. No primeiro canal das figuras (A) e (B) observam-se os 5 µL 
aplicados do PM Low DNA Mass (Invitrogen) (na concentração de ~ 0,2 µg/µL). No primeiro canal das 
figuras (C) e (D) observam-se os 5 µL do PM λ EcoRI + HindIII (Promega) (na concentração de 0,2 
µg/µL). No segundo canal de cada imagem (A - D) foram aplicados os controles negativos 
correspondentes às amostras sem adição do DNAg. No terceiro canal de cada imagem foram 
aplicados 5 µL da reação de PCR dos diferentes genes de L-ASPs derivados de mc2155 (A), de 271 
(B), de 293 (C) e de 294 (D). pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho molecular em pb. C-: 
Controle negativo. L-ASP: Gene que codifica a enzima L-Asparaginase. 
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A tabela 3.6 mostra o percentual de GC e os tamanhos de cada gene L-ASP 

(considerados altos) e de cada amplicon obtido após PCR.  

 
Tabela 3.6. Percentual de GC e tamanho de cada gene L-ASP derivado de mc2155 e dos 
isolados da CBMA 271, 293 e 294. 
Microrganismo-
fonte da L-ASP 

Plasmídeo 
receptor do gene 
L-ASP  

% GC dos 
genes* 

pb do gene pb do amplicon 

mc2155 pUS976 73,83 963 992 
mc2155 pUS976-EK 73,83 963 1007 
mc2155 pET28a 73,83 963 978 
Isolado 271 pET28a 67,19 945 960 
Isolado 293 pET28a 71,64 924 938 
Isolado 294 pET28a 71,10 969 984 
* % de GC considerados altos. GC: Guanina e Citocina. pb: Pares de bases. 

Após amplificação, os amplicons obtidos foram purificados (como descrito na 

seção 2.6) e digeridos com as ER NdeI e HindIII, seguido de inativação dessas 

enzimas por calor (como descrito na seção 2.7). 

 

3.5. Extração e digestão do plasmídeo pET28a com ER 
 

O DNA plasmidial pET28a (5369 pb) foi extraído e purificado pelo método de 

lise alcalina (seção 2.10). A dosagem do plasmídeo mostrou concentração de 3119,2 

ng / µL e grau de pureza de 1,94 (A260/280) e de 2,06 (A260/230). Após dosagem, o 

plasmídeo foi linearizado com as enzimas de restrição (ER) HindIII e NdeI, mesmas 

enzimas utilizadas para a digestão dos amplicons, seguido de inativação dessas 

enzimas por calor (seção 2.7).  

A figura 3.28 mostra o resultado da digestão do plasmídeo pET28a através da 

visualização das bandas nos tamanhos de aproximadamente 5500 pb (tamanho 

esperado para o pET28a linearizado), quando digerido com as ER separadamente e 

quando digerido com as ER simultaneamente. Observa-se que não houve digestão 

do plasmídeo onde não foram acrescentadas ER, como esperado. 
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Figura 3.28. Plasmídeo pET28a após extração pelo método de lise alcalina e digerido com as 
ER HindIII e NdeI. No primeiro canal contém 5 µL do PM λ HindIII (Promega) na concentração de 0,2 
µg/µL. No segundo canal foram aplicados 5 µL do plasmídeo pET28a não-digerido (ND) na 
concentração de 3119,2 ng / µL. No terceiro, quarto e quinto canais foram aplicados 5 µL da reação 
da digestão do plasmídeo pET28a com a ER HindIII, com a ER NdeI e com as ER HindIII e NdeI, 
respectivamente. Observa-se menos quantidade de material no canal 3, devido à perda de DNA 
durante o processo de eletroforese. pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho molecular em pb. 
ND: Não-digerido. ER: Enzimas de restrição. 
 

3.6. Confirmação da presença do gene L-ASP a partir das construções em 
pET28a transformadas em E. coli TOP10 
 

Após ligação dos plasmídeos com seus amplicon (como descrito na seção 

2.11), as construções resultantes, com seus respectivos controles negativos, foram 

transformados em células E. coli TOP10 eletrocompetentes e plaqueadas (como 

descrito na seção 2.13). Depois do tempo esperado de crescimento, foi realizada 

reação de PCR de várias colônias obtidas na placa, com o intuito de verificar a 

presença do inserto (como descrito na seção 2.14). Após várias tentativas de 

clonagem, observou-se presença dos respectivos insertos em 2 colônias (8 e 13), 

contendo o gene L-ASP de mc2155 (figuras 3.29A e 3.29B); em 4 colônias (1, 2, 4 e 

5), para o gene L-ASP derivado do isolado micobacteriano da CBMA 271 (figura 

3.29C) e em 5 colônias (1, 2, 4, 5 e 6) para o gene L-ASP derivado do isolado da 

293 (figura 3.29D).  

Na figura 3.29 observam-se bandas nos tamanhos esperados para cada 

amplificon, conforme descrito anteriormente (seção 5.4). 
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Figura 3.29. Amplicons obtidos após PCR de colônias de células E. coli TOP10 transformadas 
com o plasmídeo pET28a com ou sem insertos derivados dos genes das L-ASPs de mc2155 e 
dos isolados 271 e 293. O primeiro canal de cada imagem (A, B, C e D) apresentam ~ 0,6 µg do PM 
Low DNA Mass (LM) (Invitrogen). À esquerda de cada primeiro canal está indicado o PM (pb). No 
segundo canal das figuras A e D observa-se a aplicação de 5 µL do controle negativo. No terceiro 
canal de cada figura (A, B, C e D) observa-se a aplicação de 5 µL do controle positivo (sem a 
presença dos amplicon, porem contendo os próprios DNAg de cada cepa estudada). Nos canais 4 a 
10 da figura A e nos canais 2 a 8 da figura B, respectivamente, observa-se a aplicação de 5 µL da 
reação de PCR resultante do teste de 14 ou 6 colônias diferentes de células de E. coli TOP10 + 
pET28a após reação de ligação com o amplicon contendo o gene L-ASP de mc2155 (A e B), de 271 
(C) e de 293 (D). Observa-se amplificação no canal 6 da figura A, nos canais 2 e 7 na figura B, nos 
canais 3, 4, 6 e 7 na figura C e nos canais 4 a 8 na figura D. pb: Pares de bases. PM: Padrão de 
tamanho molecular em kDa. C-: Controle negativo.  
 

Não foram obtidos colônias positivas para a presença do gene L-ASP 

utilizando a construção pET28a-ASP294 nas condições testadas (figura não 

mostrada). 

Na tabela 3.7 podem ser observados os tamanhos do plasmídeo pET28a e 

das construções obtidas depois da digestão e ligação com seus respectivos 

fragmentos de PCR (ver mapas das construções nos anexos). 
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Tabela 3.7. Tamanhos das construções obtidas com o plasmídeo pET28a. 
DNA Tamanho (pb) 
pET28a 5369 
pET28a digerido 5306 
pET28a digerido e ligado com o amplicon digerido de mc2155 6271 
pET28a digerido e ligado com o amplicon digerido de 271 6253 
pET28a digerido e ligado com o amplicon digerido de 293 5935 
pET28a digerido e ligado com o amplicon digerido de 294 6226 
pb: Pares de bases. 

 

Nas próximas etapas foram utilizadas as construções contendo os genes L-

ASPs de mc2155 e do isolado 271 (pET28a-ASPmc2155 e pET28-ASP271). 

 

3.7. Verificação da expressão das L-ASPs presentes nas construções de 
pET28a-ASPmc2155 e de pET28a-ASP271 em diferentes condições 
 

 Após extração do DNA plasmidial de uma colônia de E. coli TOP10 contendo 

a construção pET28a-ASPmc2155 e de três colônias contendo a construção 

pET28a-ASP271, estas foram transformadas em células eletrocompetentes E. coli 

BL21(DE3) (como descrito na seção 2.15).  

 A células de E. coli BL21(DE3) transformadas foram então crescidas em meio 

auto-induzível Overnight Express™ Autoinduction Systems Instant TB Medium 

(ON/E) (como descrito na seção 2.18), para induzir a expressão das enzimas L-

ASPs derivadas de mc2155 e do isolado da CBMA 271. Foram padronizados e 

otimizados o tempo e a temperatura e foram selecionados os parâmetros com maior 

produção das enzimas. Seguidamente, as proteínas totais produzidas nas condições 

testadas, foram centrifugadas e ressuspensas em TA 1 X para SDS-PAGE e foram 

visualizadas após eletroforese em gel de poliacrilamida 12% (seção 4.24). 

Na figura 3.30, observa-se que a produção da proteína L-ASP derivada de 

mc2155 no tamanho esperado (~ 33,3 kDa) foi obtida no meio testado a TA - 24 h, a 

37 oC - 16 h e a 37 oC - 24 h. A maior produção da proteína de interesse foi obtida a 

TA - 24 h.  

Os controles negativos de cada teste correspondem à indução da E. coli 

BL21(DE3) contendo o plasmídeo vazio. 
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Figura 3.30. Proteínas totais obtidas de células E. coli BL21(DE3) com a construção pET28a-L-
ASPmc2155 após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos e temperaturas diferentes. 
SDS - PAGE 12% corado com Coomassie Blue R-250. No primeiro canal foram aplicados 0,01 mg de 
PM Broad-Range (BIO-RAD). O controle negativo corresponde às proteínas totais das células de E. 
coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem inserto, observado nos canais 2, 4, 6 e 8, nos 
respectivos tempos e temperaturas testados. Nos canais 3, 5, 7 e 9 foram aplicadas as proteínas 
totais de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASPmc2155. PM: Padrão de peso 
molecular em kDa. C-: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a sem o 
inserto. ASP-mc2155: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-
ASPmc2155.  

 

Na figura 3.31, observam-se as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com a 

construção pET28a-ASPmc2155 com destaque na produção da L-ASP derivada de 

271 no tamanho esperado (~ 33,7 kDa). A maior produção da proteína de interesse 

foi a partir da colônia # 1 crescida a 37 oC – ON (16 h). Os controles negativos de 

cada teste correspondem à indução da E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo 

vazio. 
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Figura 3.31. Proteínas totais obtidas de células E. coli BL21(DE3) com a construção pET28a-L-
ASP271 após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos e temperaturas diferentes. 
SDS - PAGE 12% corado com Coomassie Blue R-250. No primeiro canal foram aplicados 0,01 mg de 
PM Broad-Range da BIO-RAD. O controle negativo corresponde às proteínas totais das células de E. 
coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a vazio (sem inserto), observado nos canais 2 e 6. No 
restante dos canais foram aplicadas as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com a construção 
pET28a-ASP271-1 (colônia # 1: nos canais 3 e 7), de 271-2 (colônia # 2: nos canais 4 e 8) e de 271-5 
(colônia # 5: nos canais: 5 e 9). PM: Padrão de peso molecular em kDa. C-: Proteínas totais de E. coli 
BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a sem o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-271: 
Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASP.  
 

3.8. Confirmação da expressão das L-ASPs presentes nas construções 
pET28a-ASPmc2155 e pET28a-ASP271 
 

 As proteínas totais derivadas do extrato de E. coli BL21(DE3) contendo as 

construções pET28a-ASPmc2155 e pET28a-ASP271 foram transferidas, após 

corrida em SDS - PAGE 12%, para membranas de nitrocelulose. As figuras 3.32 e 

3.33 mostram tais resultados, nos quais podem ser observadas que todas as 

proteínas foram devidamente transferidas. Posteriormente, as membranas foram 

bloqueadas e incubadas com os anticorpos primário e secundário (como descrito na 

seção 2.21). 
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Figura 3.32. Resultado da transferência das proteínas totais de células E. coli BL21(DE3) 
contendo a construção pET28a-ASPmc2155 após crescimento no meio autoindutor ON/E em 
tempos e temperaturas diferentes. No primeiro canal de A e B foram aplicados 0,01 mg de PM 
Broad-Range (BIO-RAD). No segundo canal de A e B foram aplicados ~ 0,47 mg do controle positivo 
(proteína hspx de ~ 32 kDa). O controle negativo (C-) corresponde às proteínas totais das células de 
E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem inserto, observado nos canais 3 e 5 de A e B. Nos 
canais 4 e 6 de A e B foram aplicados 10 µL de proteínas totais presentes em uma OD600nm 
equivalente a 0,1 do crescimento bacteriano de E. coli BL21(DE3) + pET28a-ASPmc2155 nos 
respectivos tempos e temperaturas testados. PM: Padrão de peso molecular em kDa. C+: Proteína 
hspx ~ 32 kDa. C-: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a sem o 
inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-mc2155: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo a 
construção pET28a-ASPmc2155. 
 

 
 

Figura 3.33. Resultado da transferência das proteínas totais de células E. coli BL21(DE3) 
contendo a construção pET28a-ASP271 após crescimento no meio autoindutor ON/E em 
tempos e temperaturas diferentes. No primeiro canal de A e B foram aplicados 0,32 mg de PM pré-
corado Kaleidoscope (BIO-RAD). No segundo canal de A e B foram aplicados ~ 0,47 mg do controle 
positivo (proteína hspx de ~ 32 kDa). O controle negativo (C-) corresponde às proteínas totais das 
células de E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem inserto, observado nos canais 3 de A e B. 
Nos canais 4 e 6 de A e de B foram aplicados 10 µL de proteínas totais presentes em uma OD600nm 
equivalente a 0,1 do crescimento bacteriano de E. coli BL21(DE3) + pET28a-ASP271 nos respectivos 
tempos e temperaturas testados (TA - 24 h e 37 oC - ON = 16 h). Foram testadas 3 colônias 
diferentes: colônias 1, 2 e 5, como observado nas imagens. PM: Padrão de peso molecular em kDa. 
C+: Proteína hspx ~ 32 kDa. C-: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a 
sem o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-271: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo a 
construção pET28a-ASP271. 
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Após bloqueio e incubação das membranas com os anticorpos 

correspondentes, foi realizada uma reação quimioluminescente, seguida do 

processo de revelação para observar a presença da cauda de 6His clonada nas 

construções pET28a-ASPmc2155 e pET28a-ASP271 (como descrito na seção 2.21).  

Na figura 3.34 pode ser observado a presença da cauda de 6His adicionada à 

proteína L-ASP derivada de mc2155 no tamanho esperado (~ 33,3 kDa) em todos os 

tempos e temperaturas testados. Vale ressaltar que a maior quantidade de produção 

da proteína foi dada na condição de crescimento a TA - 24 h, como observado no 

quarto canal do filme (figura 3.34), informação que se correlaciona com o resultado 

observado na figura 3.30. 

 

 
 

Figura 3.34. Cauda de 6His presente na L-ASP derivada de mc2155 nas frações proteicas totais 
de E. coli BL21(DE3) após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos e temperaturas 
diferentes. Foram aplicados 0,32 mg de PM pré-corado Kaleidoscope da BIO-RAD como observado 
à esquerda de cada imagem. O controle positivo (C+) corresponde à proteína hspx de ~ 32 kDa. Nos 
canais nos quais foram aplicados o controle negativo (C-), não se observa presença de banda, como 
esperado, devido à ausência da cauda de 6His (presente somente na proteína de interesse L-ASP de 
mc2155). Observa-se banda no tamanho esperado (~ 33,3 kDa) nos canais nos quais foram aplicadas 
as amostras contendo as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) + pET28a-ASPmc2155 crescidos a 
diferentes temperaturas e tempos. Exposição: 5 segundos. PM: Padrão de peso molecular em kDa. 
C+: Proteína hspx ~ 32 kDa. C-: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem 
o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-mc2155: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) contendo a 
construção pET28a-ASPmc2155.  
 

 Não se observa presença da cauda de 6His na revelação da membrana de 

nitrocelulose contendo as proteínas totais do lisado de cultura de E. coli BL21(DE3) 

+ pET28a-ASP271 (figura não mostrada).  
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3.9. Teste de solubilidade das proteínas obtidas de E. coli BL21(DE3) após 
indução das L-ASPs de 271 e de mc2155  
 

As células de E. coli BL21(DE3) crescidas no meio autoindutor ON/E 

contendo as respectivas construções (pET28a-ASPmc2155 ou pET28a-ASP271) 

foram lisadas. As proteínas presentes no lisado de cultura foram precipitadas e as 

frações solúveis das insolúveis separadas (como descrito na seção 2.22) e foram 

então corridas em SDS - PAGE 12%. Para a expressão da L-ASP derivada de 271 

neste teste, foi adicionada mais um tempo (TA – 36 h). 

Nas figuras 3.35 e 3.36, observa-se maior concentração das L-ASPs de 

mc2155 e de 271 na fração insolúvel e menor concentração na parte solúvel nos 

tamanhos esperados (~ 33,3 e ~ 33,7 kDa, respectivamente), resultado importante 

para determinar o método de purificação que será utilizado. 

 

 
 

Figura 3.35. Frações das proteínas totais, insolúveis e solúveis obtidas a partir de células E. 
coli BL21(DE3) + pET28a-ASPmc2155 após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos 
e temperaturas diferentes. SDS-PAGE 12% corado com Coomassie Blue R-250. No primeiro canal 
de cada imagem foram aplicados 0,01 mg de PM Broad-Range (BIO-RAD). O controle negativo 
corresponde às proteínas totais das células de E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem 
inserto, observado no segundo canal de cada imagem. No restante dos canais foram aplicados os 
diferentes lisados de culturas com as frações de proteínas totais, insolúveis ou solúveis de E. coli 
BL21(DE3) + pET28a-ASPmc2155 (~ 33,3 kDa). PM: Padrão de peso molecular em kDa. C-: Lisado 
de cultura contendo as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem o inserto. 
ON: Over Night (~ 16 h). ASP-mc2155: Lisado de cultura de E. coli BL21(DE3) contendo a construção 
pET28a-ASPmc2155. 
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Figura 3.36. Frações das proteínas totais, insolúveis e solúveis obtidas a partir de células E. 
coli BL21(DE3) + pET28a-ASP271 após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos e 
temperaturas diferentes. Nos primeiros canais de cada imagem foram aplicados 0,01 mg de PM 
Broad-Range da BIO-RAD. O controle negativo corresponde às proteínas totais das células de E. coli 
BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a vazio (sem inserto), observado nos segundos canais de cada 
imagem. No restante dos canais foram aplicados os diferentes lisados de culturas que apresentam as 
frações de proteínas totais, insolúveis ou solúveis de E. coli BL21(DE3) + pET28a-ASP271. Observa-
se expressão da proteína de interesse, no tamanho esperado (~ 33,7 kDa), maioritariamente nas 
frações insolúveis. SDS-PAGE 12% corado com Coomassie Blue R-250. PM: Padrão de peso 
molecular em kDa. C-: Lisado de cultura contendo as proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com o 
plasmídeo pET28a sem o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-271: Lisado de cultura de E. coli 
BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASP271. 
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3.10. Confirmação da expressão da L-ASP recombinante de mc2155 nas 
frações proteicas solúveis e insolúveis de E. coli BL21(DE3) 
 

Foi realizada transferência com sucesso das frações proteicas insolúveis e 

solúveis derivadas de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASPmc2155 

para membranas de nitrocelulose, com o intuito de observar a presença da cauda de 

6His da L-ASP recombinante (figura 3.37). 

 

 
 

Figura 3.37. Transferência das frações proteicas solúveis e insolúveis de E. coli BL21(DE3) + 
pET28a-ASPmc2155 após crescimento no meio autoindutor ON/E em tempos e temperaturas 
diferentes. No primeiro canal de A e B foram aplicados 0,32 mg de PM pré-corado Kaleidoscope 
(BIO-RAD). O controle negativo (C-) corresponde às proteínas totais das células de E. coli BL21(DE3) 
com o plasmídeo pET28a sem inserto, observado nos canais 2, 4, 6 e 8 de A e B. Foram aplicadas as 
frações contendo as proteínas insolúveis (nos canais 3 e 7 de A e B) e solúveis (nos canais 5 e 9 de 
A e B) de E. coli BL21(DE3) + pET28a-ASPmc2155 obtidas a partir dos respectivos tempos e 
temperatura testados. Observa-se transferência das proteínas totais para as membranas de 
nitrocelulose. PM: Padrão de peso molecular em kDa. C-: Proteínas insolúveis ou solúveis de E. coli 
BL21(DE3) contendo o plasmídeo pET28a sem o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-mc2155: 
Proteínas solúveis ou insolúveis de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASPmc2155. 
 

Na figura 3.38 observa-se a presença da cauda de 6His da L-ASP de mc2155 

nas frações solúveis e insolúveis obtidas a TA - 24 h, a 37 oC - ON e a 37 oC - 24 h. 

Observa-se maior produção da proteína de interesse a TA - 24 h na fração insolúvel. 

Dentre as frações solúveis, observa-se maior produção da proteína a TA - 24 h. 
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Figura 3.38. Cauda de 6His presente na L-ASP derivada de mc2155 nas frações proteicas 
solúveis e insolúveis de E. coli BL21(DE3) após crescimento no meio autoindutor ON/E em 
tempos e temperaturas diferentes. Foram aplicados 0,32 mg de PM pré-corado Kaleidoscope (BIO-
RAD) como observado à esquerda de cada imagem. O controle negativo (C-) corresponde às 
proteínas totais das células de E. coli BL21(DE3) com o plasmídeo pET28a sem inserto. Exposição: 5 
segundos. PM: Padrão de peso molecular em kDa. C-: Proteínas totais de E. coli BL21(DE3) com o 
plasmídeo pET28a sem o inserto. ON: Over Night (~ 16 h). ASP-mc2155: Proteínas solúveis ou 
insolúveis de E. coli BL21(DE3) contendo a construção pET28a-ASPmc2155.  
 

3.11. Amplificação do gene L-ASP derivado de mc2155 para clonagem em 
pUS976 
 

O gene L-ASP de mc2155, além de ser clonado no plasmídeo pET28a 

também foi inserido no plasmídeo pUS976 (com e sem sítio de reconhecimento para 

EK) e a construção obtida foi transformada na cepa mc2155.  

Na tabela 3.8 podem ser observados os tamanhos do plasmídeo pUS976 e 

das construções obtidas depois da digestão e ligação com seus respectivos 

fragmentos de PCR (ver mapas das construções nos anexos). 

 
Tabela 3.8. Tamanhos das construções obtidas com o plasmídeo pUS976. 
DNA Tamanho (pb) 
pUS976 4264 
pUS976 digerido 4240 
pUS976 digerido e ligado com o amplicon sem EK de mc2155 5256 
pUS976 digerido e ligado com o amplicon com EK de mc2155 5247 
pb: Pares de bases. EK: Sítio de reconhecimento por enteroquinase. 

 

Após padronização das amplificações obtiveram-se bandas únicas nos 

tamanhos esperados (~ 1000 pb) (figura 3.39). Os amplicons foram purificados e 

digeridos com as ER HindIII e XbaI para posterior clonagem em pUS976, seguido da 

inativação por calor destas enzimas (como descrito nas seções 2.6 e 2.7, 

respectivamente).  
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Figura 3.39. Amplicons de L-ASP de mc2155 para clonagem em pUS976. No primeiro canal de 
cada imagem observam-se os 0,6 µg aplicados do PM Low DNA Mass (Invitrogen). No segundo canal 
de cada imagem (A - D) foram aplicados os controles negativos correspondentes às amostras sem 
adição do DNAg. No terceiro canal de cada imagem foram aplicados 5 µL da reação de PCR dos 
diferentes genes de L-ASPs derivados de mc2155 sem sítio (A) e com sítio de reconhecimento por EK 
(B). C-: Controle negativo (reações de PCR nas mesmas condições e com as mesmas concentrações 
dos reagentes, porém sem adição do DNAg). PM: Padrão de tamanho molecular em pb. C-: Controle 
negativo. L-ASP: Gene que codifica a enzima L-Asparaginase. EK: Sítio de reconhecimento por 
enteroquinase. 
 

3.12. Extração e digestão do plasmídeo pUS976 com ER 
 

O plasmídeo pUS976 foi extraído através do método do Birnboim (seção 

4.12). A concentração foi de 308,8 ng / µL e o grau de pureza foi de 1,85 (A260/280) e 

de 2,32 (A260/230). O plasmídeo pUS976 obtido foi então digerido com as ER HindIII e 

XbaI, que foram depois inativadas por calor. Na figura 3.40 observa-se a extração do 

plasmídeo pUS976 e a digestão bem-sucedida, no tamanho esperado (4264 pb), 

quando linearizado com as ER de forma separada ou simultânea. 
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Figura 3.40 Plasmídeo pUS976 após extração pelo método de lise alcalina e digerido com as 
ER HindIII e XbaI. O primeiro canal contém 5 µg do PM λ HindIII (Promega). No segundo canal foram 
aplicados ~ 1,54 µg do plasmídeo pET28a não-digerido. No terceiro, quarto e quinto canais foram 
aplicados ~ 0,16 µg do plasmídeo pET28a digerido com a ER HindIII, com a ER XbaI e digerido com 
as ER HindIII e XbaI, respectivamente. pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho molecular em 
pb. ND: Não-digerido. ER: Enzimas de restrição. 
 
3.13. Confirmação da presença do gene L-ASP a partir das construções em 
pUS976 transformadas em E. coli TOP10  
 

 Após ligação entre o plasmídeo pUS976 e os amplicons digeridos, as 

construções foram transformadas em E. coli TOP10 (como descrito seção 2.12). A 

figura 3.41 mostra o resultado da PCR de 7 colônias testadas para cada construção, 

sendo que 6 apresentaram inserto no tamanho esperado (~ 1000 pb).  

 

 
 

Figura 3.41. Amplicons obtidos após PCR de colônias de células E. coli TOP10 transformadas 
com o plasmídeo pUS976 com ou sem insertos derivados do gene da L-ASP de mc2155. O 
primeiro canal das figuras A e B apresentam cerca de 0,6 µg do PM Low DNA Mass (LM) (Invitrogen). 
No segundo cana de cada figura observa-se a aplicação de 5 µL do controle negativo. No terceiro 
cana de cada figura observa-se a aplicação de 5 µL do controle positivo (contendo o DNAg de 
mc2155). Nos canais 4 a 10, de ambas as figuras, observa-se a aplicação de 5 µL da reação de PCR 
resultante do teste de 7 colônias diferentes de células de E. coli TOP10 eletrocompetentes 
transformadas com o plasmídeo pUS976 após reação de ligação com o amplicon contendo os genes 
L-ASP-mc2155 (em A) ou L-ASP-mc2155-EK (em B). pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho 
molecular em pb. C-: Controle negativo. L-ASP: Gene que codifica a enzima L-Asparaginase de 
mc2155. EK: Sítio de reconhecimento por enteroquinase. 
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3.14. Digestão com ER das construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-
ASPmc2155EK 

 

As construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK foram 

extraídas pelo método de lise alcalina (como descrito na seção 2.10) e foram 

digeridos com as ER HindIII e XbaI para observar a liberação dos insertos (como 

descrito na seção 2.7). Na figura 3.42 observa-se o plasmídeo pUS976 não-digerido 

(ND) obtido de uma única colônia (como exemplo) e as diferentes construções 

digeridas. Observa-se liberação do inserto no tamanho esperado (~ 1000 pb) em 6 

dos 7 plasmídeos provenientes de cada construção (condizente com o resultado da 

figura 3.41).  

 

 
 

Figura 3.42. Digestão com ER HindIII e XbaI das construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-
ASPmc2155EK. O primeiro canal de A e B contêm 5 µg do PM λ HindIII (Promega). No segundo 
canal de cada figura foram aplicados ~ 1,54 µg das construções pUS976-ASPmc2155 (A) e pUS976-
ASPmc2155EK (B). Nos seguintes canais das duas figuras foram aplicados ~ 0,16 µg das respectivas 
construções digeridas com as ER HindIII e XbaI. Cada número observado representa a colônia da 
qual foi derivada cada construção. Observa-se liberação do fragmento no tamanho esperado (~ 1000 
pb) em todos os plasmídeos, menos nos plasmídeos obtidos das colônias # 3 em A e B, o que 
significa presença do inserto. PM: Padrão de tamanho molecular em pb. ND: Não-digerido. EK: Sítio 
de reconhecimento por enteroquinase. 
 

3.15. Genotipagem da cepa Mycobacterium smegmatis mc2155 
 

A clonagem das construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK 

contendo o gene L-ASP de mc2155 na mesma cepa teve o intuito de aumentar a 

quantidade da proteína expressa no mesmo organismo. Devido ao seu uso como o 

organismo hospedeiro das construções citadas, foi realizada a genotipagem da cepa 
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através de uma reação de PCR e posterior sequenciamento de uma região 

hipervariável do gene hsp65 (seção 2.23).  

Na figura 3.43 pode ser observado o resultado contendo o produto da PCR 

após purificação (como descrito na seção 2.23). Observa-se a presença de uma 

única banda de ~ 450 pb (tamanho teórico calculado de 441 pb), representando o 

fragmento desejado, sendo que o controle negativo não amplificou, como esperado, 

mostrando que não houve contaminação das amostras com moléculas de DNA 

indesejadas. 

 

 
 

Figura 3.43. Amplificação da região hipervariável do gene hsp65 após purificação. O primeiro 
canal contém 5 µg do PM ΦX174 DNA-HaeIII Digest (Invitrogen). No segundo canal, foi aplicado o 
controle negativo da reação de PCR. No terceiro canal foram aplicados 5 µL do fragmento de PCR 
obtido e purificado (~ 450 pb). pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho molecular em pb. C-: 
Controle negativo. 
 

Depois, o fragmento amplificado foi enviado para a Plataforma de 

Sequenciamento capilar de DNA FIOCRUZ (RPT 01A) e foi realizado o seu 

sequenciamento através do método de Sanger (como descrito na seção 2.23). A 

análise do resultado, que foi realizada mediante a ferramenta BLASTn, mostrou uma 

identidade de 100% com a região do gene hsp65 pertencente à espécie M. 

smegmatis mc2155, como observado na figura 3.44.  
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Figura 3.44. Resultado da análise do sequenciamento da região hipervariável do gene hsp65 de 
mc2155. Observa-se uma identidade de 100% entre o resultado do sequenciamento e a região 
hipervariável do gene hsp65 de 414 pb pertencente à espécie M. smegmatis mc2155. BLASTn / NCBI: 
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=bl
asthome. 
 

Foram colocados dois exemplos dos cromatogramas correspondentes ao 

resultado do sequenciamento realizado com os oligonucleotídeos iniciadores 

Forward (figura 3.45A) e Reverse (figura 3.45B) (ver sequências dos 

oligonucleotídeos iniciadores detalhadas na seção 2.23), através dos quais se 

observam qualidades esperadas das leituras dos nucleotídeos. 
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Figura 3.45. Cromatogramas que mostram a qualidade dos resultados do sequenciamento da 
região hipervariável do gene hsp65 de mc2155. Em (A) observa-se uma região do cromatograma 
sequenciada com o oligonucleotídeo iniciador Forward. Em (B) observa-se uma região do 
cromatograma sequenciada com o oligonucleotídeo iniciador Reverse. Em ambos os cromatogramas 
pode ser observada uma boa qualidade de sequenciamento, necessária para a identificação do gene 
esperado. 
 

3.16. Estudo do comportamento do crescimento da cepa mc2155 em meio 
líquido e sólido ao longo do tempo 
 

O estudo do comportamento do crescimento em relação ao tempo da cepa de 

mc2155, tanto em meio líquido quanto sólido, tornou-se importante. A curva de 

crescimento (realizada como descrita na metodologia, seção 2.23) foi baseada na 

densidade óptica (DO600nm) ao longo do tempo, mostrou que a fase logarítmica 

finaliza ao cabo de 30 h, correspondente à OD600nm de 5,5, informação relevante 

para ser considerada no momento da preparação das células eletrocompetentes, a 

qual deve ser feita em uma OD600nm que esteja dentro desta faixa de crescimento, 

como mencionado na metodologia (seção 2.16) (figura 3.46A). Cada ponto 

representa a leitura da OD600nm realizada em triplicata experimental. A figura 3.46B 

mostra uma imagem representativa da coloração por Ziehl-Neelsen (Z-N) das células 
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mc2155 que foi realizada para cada etapa experimental, com o intuito de identificar o 

gênero micobacteriano e / ou possíveis contaminações causadas por outras 

bactérias, as quais exibem uma cor rosa avermelhada, fornecida pela resistência ao 

álcool-ácido aplicado após adição de hematoxilina. 

 

 
 

Figura 3.46. Curva de crescimento e identificação por coloração de Z-N da cepa mc2155 
crescida em meio LB / Tw80 0,05%. Os pontos representam a média (+/- Desvio Padrão) de três 
replicatas experimentais. O quadro vermelho em A indica a fase logarítmica de crescimento. A 
imagem à direita é representativa da coloração das bactérias por ZN (observada em MO sob um 
aumento de 80 X). Observa-se a identificação do gênero micobacteriano pela coloração rosa 
avermelhada das células. 
 

 O estudo do crescimento das colônias de mc2155 foi realizado em meio LB - 

ágar, através da análise da UFC (Unidades Formadoras de Colônias). A tabela 3.8 

mostra o resultado da contagem das UFCs após diluição seriada do crescimento 

micobacteriano, através da qual se observa que a partir do terceiro dia a uma 

diluição de 10-5, as colônias encontram-se isoladas. 

 
Tabela 3.9. Contagem das UFCs após diluição seriada da cepa mc2155 crescida em meio LB / 
ágar.  

Tempo (dias) 
Diluição seriada 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
1 d PC PC PC PC - - - 
2 d PC PC PC PC - 33 4 
3 d PC PC PC PC 297 35 7 
4 d PC PC PC PC 297 35 7 
5 d PC PC PC PC 297 35 7 
6 d PC PC PC PC 297 35 7 
7 d PC PC PC PC 297 35 7 
PC: Placa confluente (sem colônias isoladas). –: Sem colônias observáveis a olho nu. 



 
 

Resultados 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

105 

Na figura 3.47 pode ser observado o resultado representativo da tabela 3.9, 

que mostra que a partir de uma diluição de 10-5 as colônias aumentam de tamanho 

ao ponto de atingirem um volume apropriado para a identificação e contagem 

convenientes. Além disso, pode ser visto que as colônias apresentam uma coloração 

amarelada e um formato rugoso. Tais informações tornam-se relevantes para uma 

rápida identificação da cepa utilizada como microrganismo hospedeiro das 

construções obtidas (pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK). 

 

 
 

Figura 3.47. Morfologia, coloração e UFC das colônias da cepa mc2155 em meio LB / ágar. Em 
todas as diluições observam-se presença de colônias amarelas e rugosas que apresentam um 
tamanho em torno 0,5 cm quando atingem o volume máximo de crescimento A partir de uma diluição 
de 10-5, podem ser constatadas colônias isoladas que apresentam um volume apropriado para a sua 
identificação e contagem.   
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3.17. Avaliação da presença do gene L-ASP de mc2155 no plasmídeo pUS976 
 

 Depois da transformação das construções de pUS976 (pUS976-ASPmc2155 e 

pUS976-ASPmc2155EK) na cepa mc2155 (após estudo do comportamento do 

crescimento em meio líquido e sólido e apos genotipagem), foi realizada PCR de 

colônia (como descrito seção 2.14). Na figura 3.48 observa-se que na maior parte 

das colônias derivadas de mc2155, contendo as diferentes construções, há presença 

do inserto. 

 

 
 

Figura 3.48. Amplificação do gene L-ASP de mc2155 presente nos plasmídeos pUS976 e 
pUS976EK e extraídos de mc2155. O primeiro canal de A e B apresenta cerca de 0,6 µg do PM Low 
DNA Mass (LM) (Invitrogen). No segundo canal de cada figura observa-se a aplicação de 5 µL do C-. 
No terceiro canal de cada figura observa-se a aplicação de 5 µL do C+ (contendo o DNAg de 
mc2155). Nos seguintes canais, de ambas as figuras, observa-se a aplicação de 5 µL da reação de 
PCR resultante do teste de 9 colônias diferentes de células de mc2155 eletrocompetentes 
transformadas com as construções pUS976-ASPmc2155 (A) e pUS976-ASPmc2155EK (B). C-: 
Controle negativo. pb: Pares de bases. PM: Padrão de tamanho molecular em pb. L-ASP: Gene que 
codifica a enzima L-Asparaginase de mc2155. EK: Sítio de reconhecimento por enteroquinase. 
 

3.18. Avaliação da expressão da L-ASP a partir das proteínas totais 
secretadas e não-secretadas da cepa mc2155 contendo as construções 
pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK 
 

 Após crescimento das células de mc2155 contendo as construções pUS976-

ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK (como descrito na seção 2.19), o 

sobrenadante foi coletado e as células foram lisadas. Seguidamente, as proteínas 

totais, tanto do sobrenadante como do lisado de cultura, foram precipitadas e foram 
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visualizadas por SDS-PAGE 12% (figura 3.49). O resultado mostra que 

provavelmente não houve produção da L-ASP de mc2155 no tamanho esperado (~ 

33 kDa), já que quando as amostras são comparadas ao controle negativo (mesma 

cepa com o vetor pUS976 vazio), não se observam bandas de intensidade mais forte 

(figura 3.49). 

 

 
 

Figura 3.49. Proteínas totais do sobrenadante e do lisado de cultura obtidas de células mc2155 
contendo as construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK. SDS - PAGE 12% 
corado com Coomassie Blue R-250. No primeiro canal de A e B foram aplicados 0,01 mg de PM 
Broad-Range (BIO-RAD). O controle negativo corresponde às proteínas totais das células de mc2155 
com o plasmídeo pUS976 sem inserto, observado no segundo canal de cada imagem. Nos outros 
canais foram aplicados 10 µL de proteínas totais presentes em uma OD600nm equivalente a 0,2 do 
crescimento bacteriano contendo as diferentes contrsuções (pUS976-ASPmc2155 em A e pUS976-
ASPmc2155EK em B). PM: Padrão de peso molecular em kDa. C-: Proteínas totais de mc2155 com o 
plasmídeo pUS976 sem o inserto. EK: Sítio de reconhecimento por enteroquinase. ASP-mc2155: 
Proteínas totais de mc2155 contendo as diferentes construções (pUS976-ASPmc2155 e pUS976- 
ASPmc2155EK). 
 

3.19. Confirmação da presença da cauda de 6His presente na L-ASP de 
mc2155 e clonada em mc2155  
 

 A continuação foi realizada a verificação da presença da cauda de 6His 

desenhada nas diferentes construções (pUS976-ASPmc2155 e pUS976-

ASPmc2155EK) através de WB (como descrito na seção 2.21). A transferência bem-

sucedida para as membranas de nitrocelulose das proteínas totais secretadas e 

obtidas a partir do lisado de cultura pode ser observada na figura 3.50. Porém, no 

resultado do WB não foi visualizada a presença da cauda de 6His (figura não 

mostrada). 
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Figura 3.50. Resultado da transferência das proteínas totais secretadas e do lisado de cultura 
de mc2155 contendo as construções pUS976-ASPmc2155 e pUS976-ASPmc2155EK. No primeiro 
canal de A e B foram aplicados 0,32 mg de PM pré-corado Kaleidoscope (BIO-RAD). No segundo 
canal foram aplicados os controles negativos (proteínas totais do sobrenadante em A e do lisado de 
cultura em B, correspondentes à cepa de mc2155 contendo o plasmídeo pUS976 vazio). No restante 
dos canais, foram aplicados 10 µL de proteínas totais do sobrenadante (A) ou do lisado de cultura (B) 
presentes em uma OD600nm equivalente a 0,2 do crescimento micobacteriano. PM: Padrão de peso 
molecular. C-: Proteínas totais de mc2155 contendo o plasmídeo pUS976 sem o inserto. EK: Sítio de 
reconhecimento por enteroquinase. ASP-mc2155: Proteínas totais de mc2155 contendo as diferentes 
construções de pUS976-ASPmc2155 e de pUS976-ASPmc2155EK.  
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4. DISCUSSÃO 
 

Conforme explicitado anteriormente, o uso da L-ASP como componente no 

tratamento de LAA é de grande importância para o sistema de saúde, seja no seu 

vertente público, o SUS, quanto em hospitais privados. Entretanto, os efeitos 

colaterais frequentes ocasionados pela atividade glutaminase e pela 

imunogenicidade dos biofármacos L-ASPs no mercado, são um problema 

importante. Por outro lado, as sucessivas dificuldades nas licitações do Ministério da 

Saúde para a obtenção do produto e as consequentes crises de desabastecimento 

põem em risco o tratamento adequado de muitos pacientes (MS, 2017). Neste 

sentido, há grande interesse para iniciar uma produção nacional do biofármaco 

biossimilar, a L-ASP de E. coli nativa ou melhor recombinante e a sua forma 

PEGuilada (MS, 2017). Tendo em vista a ausência até o momento do registro 

nacional na ANVISA da L-ASP (de E. coli ou de outra fonte, nativa ou recombinante) 

(MS, 2017), qualquer nova proposta de produto deverá ser considerado um 

biofármaco novo (e não um biossimilar) e ser submetida a ensaios clínicos 

completos. Isto dificulta o desenvolvimento, devido ao alto custo, e tempo necessário 

para superar estas etapas que, no melhor das hipóteses, levará no Brasil pelo 

menos 8 anos até o registro (MS, 2017). Entretanto, isto pode representar também 

uma oportunidade para desenvolver versões melhoradas deste biofármaco, visando 

maior processividade, estabilidade e especificidade, e menor imunogenicidade. 

Neste sentido, há diversas propostas em curso em vários laboratórios no 

Brasil. Os principais são: L-ASP de E. coli, recombinante, com ou sem peguilação; L-

ASP de E. coli, recombinante e modificada para maior estabilidade, resistência a 

ação de proteases, e menor processividade para L-Gln; L-ASP humana, modificada 

para melhor processividade e especificidade; L-ASP de Saccharomyces cerevisiae, 

expressa em Pichia pastoris e L-ASP de origem bacteriana ou fúngica, modificada 

ou não, com melhor processividade e especificidade, e expressa em sistema seguro 

(MS, 2017). É dentro desta última opção que o presente trabalho se situa. De fato, 

há relatos na literatura que L-ASPs dos gêneros Mesoflavibacter (Lee et al., 2016), 

Pseudomonas (Sharma et al., 2014), Bacillus (Sharma et al., 2014; Sudhir et al., 

2014) e de micobactérias apresentam boa processividade, seletividade alta por L-

Asn, atividade glutaminase não detectada nos ensaios realizados e atividade anti-
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tumoral (Sharma, 1973; Gouzy et al., 2014). Sendo assim, uma análise aprofundada 

das sequências proteicas codificantes para L-ASPs de diversas micobactérias se fez 

necessária. 

Em relação aos experimentos realizados in-silico, as sequências proteicas 

micobacterianas derivadas de Mtb, M. phlei, mc2155, 271, 293 e 294 compartilham 

uma alta semelhança, com identidade de 100% nos resíduos do sítio catalítico, 

devido a serem proteínas derivadas do mesmo gênero bacteriano.  

Foi observado que a L-ASP de Mtb H37Ra inibe o crescimento de sarcomas 

de ratos, inclusive mostrou-se ser mais potente e com imunidade de maior duração 

nas células deste tipo de câncer que a L-ASP derivada de E. coli (Reddy et al., 

1969). Além disso, é importante ressaltar que não apresentou atividade glutaminase 

detectável (Gouzy et al., 2014). Por outro lado, a L-ASP de M. phlei apresentou 

maior atividade asparaginase no intervalo de pH entre 8,8 e 9,2 (Km: 0,7 mM), 

porém não foi detectada atividade glutaminase no intervalo de pH entre 4 a 9 

(Sharma, 1973; Pastuszak & Szymona, 1976). Por tais motivos, sugere-se que as L-

ASPs de mc2155, 271, 293 e 294 também careçam de atividade glutaminase, por 

serem do mesmo gênero micobacteriano e pela identidade de 100% observada entre 

os resíduos do sítio catalítico.  

Em relação à comparação entre as L-ASPs micobacterianas e as L-ASPs 

derivadas dos biofármacos utilizados contra a LLA, observa-se que tanto a L-ASP de 

E. coli quanto a de E. chrysanthemi têm a vantagem de apresentar maior atividade 

asparaginase que a L-ASP de M. phlei (Km de 0,0115 mM e 0,058 mM nas L-ASPs 

derivadas de E. coli e de E. chrysanthemi, respectivamente, versus Km de 0,7 mM 

na L-ASP de M. phlei), porém mostraram ter atividade glutaminase, inclusive nas 

sequências mutantes, uma desvantagem importante a ser considerada no 

tratamento de células LLA AS-negativas (Roberts et al., 1968; Wriston & Yellin, 

1973; Wriston, 1985; Derst et al., 2000; Khushoo et al., 2004; Zhang J. F. et al., 

2004; Zhang Y. Q. et al., 2004; Kotzia et al., 2006; Reinert et al., 2006; Gervais & 

Foote, 2014).  

Após alinhamento e análise dos resíduos do sítio catalítico compartilhados 

entre as L-ASPs de E. coli e de E. chrysanthemi e comparados com os prováveis 

resíduos do sítio catalítico das L-ASPs micobacterianas estudadas (de Mtb, M. phlei, 

mc2155, 271, 293 e de 294), observou-se a diferença em um único resíduo, que 
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corresponde a uma alteração em uma tirosina (nas L-ASPs de E. coli e de E. 

chrysanthemi) por uma treonina (nas L-ASPs micobacterianas). Sugere-se que esta 

distinção no resíduo mencionado pode determinar as diferenças nas atividades 

asparaginase / glutaminase entre as proteínas estudadas.  

Nos modelos construídos para a L-ASP de mc2155 observam-se que os 

resíduos do sítio catalítico e do sítio de ligação ao substrato localizam-se no mesmo 

espaço tridimensional quando comparados aos resíduos dos seus moldes 5K4G e 

1WSA (L-ASP de W. succinogenes), o que torna as estruturas terciárias geradas de 

maior confiabilidade em relação à atividade exercida pela enzima e reforça a ideia de 

que esta esteja isenta da atividade glutaminase, já que seu próprio molde é uma 

enzima livre de tal atividade (Distasio et al., 1976; Wriston, 1985; Reinert et al., 

2006).  

Em trabalhos anteriores, foram feitas comparações entre os principais 

programas de modelagem molecular disponíveis e foi observado que todos eles são 

capazes de produzir modelos proteicos razoáveis quando as identidades entre as 

sequências do molde escolhido e a proteína a ser modelada são maiores que 30% 

(Dolan et al., 2012). Sendo assim, vale ressaltar que, embora o alinhamento mostrou 

que a identidade entre a L-ASP de mc2155 e seu molde (L-ASP de W. 

succinogenes) encontre-se no valor limite (31%), os modelos gerados para a L-ASP 

de mc2155 a partir dos programas utilizados (Modeller, Swiss-Model e I-TASSER) 

são confiáveis. 

 A estrutura quaternária predita para a L-ASP de mc2155 tem fundamento de 

ser do tipo homotetramêrica, já que foi demonstrado que a maioria das L-ASPs 

conhecidas apresentam-se ativas quando formam homotetrâmero, apresentando 

maior atividade asparaginase neste tipo de estrutura (Swain et al., 1993; Kozak et al. 

2000, Lubkowski et al., 2003; Ramya et al., 2011; Lee et al., 2016).  

 É de suma importância o estudo da alça predita para o modelo da L-ASP de 

mc2155, por ser uma estrutura que faz parte do processo de catálise da enzima, já 

que age como um “porta de entrada flexível” para seu(s) substrato(s) (L-Asn e / ou L-

Gln), como observado em outras L-ASPs (Jaskólski et al. 2000). O resíduo presente 

na alça em questão das L-ASPs II de E. coli e de W. succinogenes, corresponde a 

uma tirosina nas posições 25 (Y25) e 27 (Y27), respectivamente (Khushoo et al., 

2004; Derst et al., 2008). No entanto, no modelo da L-ASP de mc2155, após 
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alinhamento estrutural, observam-se treoninas (T15 e T29) nas mesmas posições 

espaciais, resultado que coincide com o alinhamento sequencial. 

Em relação aos à abordagem experimental, a amplificação da sequência 

gênica correspondente à L-ASP de mc2155 e dos demais isolados micobacterianos 

não surtiu sucesso inicialmente, mesmo após diversas tentativas. Após modificação 

sistemática de diversas composições do meio de reação, observou-se a 

necessidade da adição de glicerol 10%, devido provavelmente ao alto conteúdo de 

GC que cada gene apresenta. É interessante notar que, embora tenha sido 

padronizado a adição de glicerol 10% na reação de amplificação do gene L-ASP de 

271, foi o único gene que amplificou sem a necessidade do composto mencionado 

(figura não mostrada nos resultados). Tal informação pode ser correlacionada com o 

menor percentual de GC presente no gene da L-ASP de 271 (67,10%) quando 

comparado aos genes derivados das outras L-ASPs micobacterianas estudadas 

(73,83% de GC no gene da L-ASP de mc2155, 71,64% de GC no gene da L-ASP de 

293 e 71,10% de GC no gene da L-ASP de 294). Estas informações correlacionam-

se com os sucessos já relatados na amplificação de outros genes com alto conteúdo 

de GC (> 70%) após uso de glicerol 10% na reação de PCR (Henry & Oono, 1991; 

Baskaran et al., 1996; Chakrabarti, 2001). 

 Em relação aos sistemas “vetor – célula hospedeira” empregados ao longo do 

trabalho, muitos autores já utilizaram com sucesso o sistema pET28a – E. coli como 

sistema de clonagem e expressão de genes de interesse derivados de diferentes 

gêneros bacterianos, especialmente para a expressão heteróloga de genes que 

codificam L-ASPs derivados de diferentes espécies (Durden et al., 1998; Huang et 

al. 2014, Alves et al., 2016). Por outro lado, a utilização do sistema “pUS976 (vetor 

construído a partir do plasmídeo pUS971 (Medeiros et al., 2002)) – com M. 

smegmatis mc2155 como cepa hospedeira foi até o presente pouco explorada. No 

entanto, ambos os sistemas utilizados são consideradas boas escolhas, devido às 

opções de clonagem e por terem apresentado estabilidade plasmidial em estudos 

anteriores (Medeiros et al., 2002).  

Vale destacar a importância na escolha do plasmídeo pUS976 como opção 

alternativa para a clonagem dos genes das L-ASPs micobacterianas, já que 

apresenta sinais de secreção reconhecidas por micobactérias, o que pode sustentar 

uma estratégia de secreção das proteínas recombinantes e assim facilitar a 
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purificação de tais proteína de interesses. Foi observado o sucesso na clonagem de 

genes em plasmídeos pUS, no reconhecimento das respectivas origens de 

replicação tanto por E. coli quanto por micobactérias, a estabilidade do plasmídeo ao 

longo das passagens celulares e a expressão recombinante de proteínas 

micobacterianas (Medeiros et al., 2002).  

Ao longo das etapas de indução em E. coli BL21(DE3) contendo as diferentes 

construções, foi utilizado o meio auto-indutor Overnight ExpressTM Autoinduction 

Systems Instant TB Medium, acrescido de glicerol 10%.  

O uso do meio auto-indutor foi devido a 5 grandes vantagens: (a) não 

apresenta a necessidade de monitoramento do crescimento celular, (b) não é 

necessária a adição de uma molécula indutora sintética, como IPTG (isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranosídeo), já que a molécula indutora natural utilizada é a alolactose, 

obtida a partir da conversão da lactose presente no meio, (c) culturas alcançam 

densidades celulares mais altas, quando comparadas àquelas crescidas com meios 

não auto-indutores, sendo que os níveis de densidades celulares alcançadas em 

frascos sob agitação são comparados às densidades celulares obtidas por 

processos fermentativos (nossas culturas em frascos sob agitação alcançaram 

densidades maiores a 5 OD600nm quando foi utilizado o meio auto-indutor, e de no 

máximo 2 quando foi utilizado o meio não auto-indutor, nos mesmos parâmetros de 

tempo e temperaturas testados, resultados não mostrados), (d) aumenta a 

solubilidade da proteína de interesse e (e) facilita a expressão de proteínas 

recombinantes em microorganismos que não apresentam o uso preferencial de 

códons similares, situação  necessária para a produção da proteína recombinante de 

forma otimizada. Provavelmente os genes codificantes para as L-ASPs 

micobacterianas induzidas no nosso trabalho utilizam alguns códons que são raros 

em E. coli, por se tratarem de gêneros bacterianos distantes (Grabski, et al., 2005; 

Studier, 2005; Koopmans, 2009). Além disso, foi observado que valores maiores na 

atividade das proteínas recombinantes L-ASPs são obtidos em culturas celulares 

com altas densidades óticas (Roth et al., 2013). Por exemplo: a uma OD600nm de 2, 

foi observado o valor da atividade da L-ASP II de E. coli de 40 U/mL e em uma 

OD600nm de 10 a atividade L-ASP II foi elevada a 90 U/mL (gene clonado no vetor 

pAED4 e expresso na célula hospedeira E. coli BL21(DE3)) (Bahreini et al., 2014).  

Vale ressaltar que já foi obtido com sucesso a indução de L-ASP 
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recombinante em E. coli a partir de um meio auto-induzível contendo lactose (Maggi 

et al., 2015) e que a adição de glicose no meio de crescimento bacteriano ocasionou 

a inibição da expressão da L-ASP, mesmo em concentrações menores a 0,05% 

(Cedar et al., 1968; Roberts et al., 1968; Heinemann & Howard 1969; Mukherjee et 

al., 2000; Geckil et al., 2004).  

Por outro lado, como descrito anteriormente, o meio foi acrescido de glicerol 

10% para fornecer mais uma fonte de carbono para o crescimento celular (Li et al., 

2011), porém foi observado que o seu uso inibe totalmente (Callow et al., 1971) ou 

parcialmente (Gilbert et al., 1986) a produção de L-ASP recombinante em E. coli. No 

nosso caso, a adição de glicerol na concentração de 10% não inibiu as induções das 

expressões das L-ASPs testadas em E. coli.  

Com o intuito de obter a máxima densidade ótica das culturas celulares no 

nosso trabalho, foram testadas temperaturas e tempos diferentes de crescimento 

celular, obtendo-se produções mais elevadas das L-ASPs micobacterianas a tempos 

maiores de auto-indução: obteve-se maior produção da L-ASP de mc2155 a TA – 24 

h que a TA – 16 h e maior produção da L-ASP de 271 a TA – 36 h que a TA – 24 h. 

Em relação aos tamanhos das L-ASPs proteicas, as bandas mais intensas 

observadas nos géis de SDS-PAGE 12% coincidem com os tamanhos calculados de 

forma teórica para os monômeros recombinantes das L-ASPs de mc2155 (~ 33,3 

kDa) e de 271 (~ 33,7 kDa) e encontram-se dentro do intervalo observado para 

muitos monômeros de L-ASPs bacterianas (140 ± 150 kDa), como a L-ASP II de E. 

chrysanthemi (37,2 kDa) (Aghaiypour et al., abr. 2001; Kotzia et al., 2006), a L-ASP II 

de E. coli (37 kDa) (Yun et al., 2007), a L-ASP de Pseudomonas stutzeri (33 kDa) 

(Manna et al., 1995), a L-ASP de Pyrococcus furiosus (37,8 kDa) (Bansal et al., 

2010), a L-ASP de Yersinia pseudotuberculosis (36,4 kDa) (Pokrovskaya et al., 

2012) e a L-ASP I de Mesoflavibacter zeaxanthinifaciens (38 kDa) (Lee et al., 2016). 

A presença da cauda de 6His na construção pET28a-ASPmc2155 expressa 

em E. coli BL21(DE3) indica que não houve mutação desta região do DNA, porém 

não pode ser afirmado que há ausência de outras mutações ao longo do amplicon, 

porque a cauda de 6His foi construída na região N-terminal da proteína. Por outro 

lado, a ausência da visualização da cauda de 6His nas construções de pET28a-

ASP271 e de pUS976-ASPmc2155 indica mutação nesta região de DNA, porém não 

pode ser afirmado presença de outras mutações ao longo do amplicon nem falta de 
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atividade asparaginase nas proteínas L-ASPs resultantes, por tais motivos 

prosseguiu-se com os experimentos como observado ao longo do trabalho. 

A maior presença das proteínas L-ASPs nas frações insolúveis, incluso no 

meio auto-indutor Overnight ExpressTM Autoinduction Systems Instant TB Medium, 

pode ser devida a suas expressões em corpos de inclusão, muito observado na 

superprodução de proteínas recombinantes expressas em E. coli (Baneyx, 1999; 

Larentis et al., 2006). Os corpos de inclusão são agregados insolúveis resultantes de 

problemas na conformação, que possuem em sua composição proteínas e diversas 

impurezas, pois a capacidade do sistema de chaperonas é extrapolado 

(responsáveis pelo enovelamento correto e secreção das proteínas, assim como, 

pela ação proteolítica sobre proteínas com conformações erradas) (Baneyx, 1999; 

Schumann & Ferreira, 2004; Mergulhão et al., 2005; Sørensen & Mortensen, 2005; 

Terpe, 2006).  

A expressão solúvel de proteínas originárias de espécies de micobactérias, 

especialmente de Mtb, tem sido particularmente problemática em E. coli. O sucesso, 

mesmo com a melhor das estratégias, raramente ultrapassou 30% (Goldstone et al., 

2008). Isso é parcialmente atribuído aos conteúdos diferentes de GC entre os 

genomas de Mtb (65,6%) (Cole et al., 1998) e de E. coli (50,8%) (Blattner et al., 

1997), refletido no uso preferencial de códons diferentes, o que impacta na eficiência 

de tradução (Bellinzoni & Riccardi, 2003). Outro motivo para a baixa eficiência de 

proteínas solúveis provenientes de Mtb em E. coli é atribuído à presença de 

proteínas GroEL dependentes de ATP para o seu funcionamento na E. coli, 

diferentes daqueles encontrados tanto em Mtb como em M. smegmatis que não 

dependem de ATP, o que leva a enovelamentos diferentes nas proteínas expressas 

(Baneyx, 1999). Além disso, observa-se que mais de 60% das proteínas derivadas 

de Mtb, que foram expressas em corpos de inclusão em E. coli, foram solúveis 

quando expressas em M. smegmatis (Bashiri & Baker, 2015). Outra desvantagem 

apresentada pela utilização de E. coli como sistema de expressão é a presença de 

lipopolissacarídeos (LPS), endotoxinas pirogênicas para humanos e outros 

mamíferos, que devem ser completamente removidas durante a purificação (Terpe, 

2006). 

Com o intuito de solucionar o problema da insolubilidade das proteínas 

recombinantes derivadas de micobactérias e expressas a partir de E. coli BL21(DE3) 
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e prevenir a presença de LPSs e endotoxinas pirogênicas para humanos, clonagens 

da L-ASP de mc2155 em pUS976 foram realizadas em paralelo e as construções 

foram transformadas na própria mc2155, para que desta maneira, as L-ASPs de 

interesse possam ser secretadas para o meio, sendo que já foi bastante explorado a 

utilização de mc2155 como sistema de expressão heterólogo para a expressão de 

diversas proteinas recombinantes (Parish & Stoker, 2001; Parish & Brown, 2009; 

Parish & Roberts, 2015).  

Na tabela 4.1 pode ser observado o resumo das etapas do projeto concluídas 

e não-concluídas. Observa-se maior progresso com as construções obtidas 

derivadas dos genes L-ASPs de mc2155 e de 271. 

 
Tabela 4.1. Resumo das etapas do projeto concluídas e não-concluídas. 
Etapas in-
silico 

L-ASPARAGINASES 

mc2155 271 293 294 
Modelagem 
comparativa 

þ ý ý ý 

Identificação 
dos resíduos 
do sítio 
catalítico 

þ ý ý ý 

Etapas in-
vitro 

Construções engenheradas 
pET28a-
ASPmc2155 

pET28a-
ASP271 

pET28a-
ASP293 

pET28a-
ASP294 

pUS976-
ASPmc2155 

pUS976-EK 
ASPmc2155 

Extração do 
DNAg  

þ þ þ þ þ þ 

Amplificação 
das L-ASPs 

þ þ þ þ þ þ 

Clonagem þ þ þ ý þ þ 
Seq. das L-
ASPs 

ý ý - - ý ý 

Indução / 
Secreção das 
L-ASPs 

þ* þ* ý ý þ** þ** 

Purificação da 
L-ASP 

- - - - - - 

Quantificação 
das atividades 
L-ASP e L-
GLU 

- - - - - - 

Seq.: Sequenciamento. *No meio Express™ Autoinduction System Instant TB Medium. **Testado, 
porém sem secreção da L-ASP em LB e nos tempos e temperaturas testados. þ: Etapas concluídas 
com sucesso. ý: Etapas testadas, porém sem o resultado esperado. -: Etapas ainda não-testadas. 
 

Na figura 4.1 observa-se o panorama completo das técnicas metodológicas 

que foram e serão utilizadas no projeto inteiro, com destaque nas etapas realizadas 

no trabalho atual (caixas coloridas).  
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Figura 4.1. Fluxograma das técnicas metodológicas. As caixas coloridas representam as etapas 
metodológicas do trabalho atual que originam a base biotecnológica para as etapas posteriores 
(caixas em branco). 
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5. CONCLUSÕES 
 

Em relação aos experimentos in-silico, conclui-se que: 

• O alinhamento entre as sequências primárias de L-ASPs micobacterianas e 

de interesse comercial (derivadas de E. coli e de E. chrysanthemi) mostrou alta 

similaridade entre os resíduos, especialmente entre aqueles que formam parte do 

sítio catalítico;  

• Todos os modelos estruturais gerados para a L-ASP de mc2155 foram 

satisfatórios após validação, nos quais puderam ser localizados os resíduos do sítio 

catalítico e os resíduos do sítio de ligação ao substrato; 

• A modelagem da estrutura quaternária proteica resultou na predição de 

homotetrâmeros para todos os modelos gerados para a L-ASP de mc2155; 

Em relação aos experimentos in-vitro, conclui-se que: 

• Os genes L-ASPs de mc2155 e dos isolados da CBMA 271, 293 e 294 

amplificaram nos parâmetros da reação de PCR estabelecidos; 

• Obtiveram-se com sucesso as seguintes construções: pET28a-ASPmc2155, 

pET28a-ASP271, pET28a-ASP293, pUS976-ASPmc2155, pUS97-ASPmc2155EK; 

• Obteve-se a proteína L-ASP de mc2155 contendo a cauda de 6His no 

tamanho esperado (~33 kDa), detectada por SDS – PAGE e WB, através da sua 

indução com o meio Overnight Express™ Autoinduction System Instant TB Medium 

com maior produção a TA – 24 h; 

• A expressão da L-ASP de 271 foi induzida com o meio Instant TB Medium 

Express™ Autoinduction System e foi detectada por SDS – PAGE, porém observa-

se uma banda mais intensa no tamanho não-esperado, com maior produção a 37 oC 

– 16 h; 

• Células eletrocompetentes de mc2155 foram transformadas com as 

construções pUS976-ASPmc2155, pUS97-ASPmc2155EK e mantiveram os 

plasmídeos íntegros ao longo de várias passagens; 

• Não foram observadas bandas de maior intensidade por SDS-PAGE após 

expressão constitutiva da L-ASP de mc2155 a partir das construções com o 

plasmídeo pUS976. 
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6. PERSPECTIVAS 
 

Visa-se prosseguir o projeto com a realização das seguintes etapas: 

• Otimizar a flexibilidade das alças obtidas nos modelos gerados para a L-ASP 

de mc2155, mediante o uso do programa Modeller; 

• Obter modelos para as L-ASPs dos isolados da CBMA 271, 293 e 294; 

• Realizar atracamento molecular (Docking) e mutagênese de resíduos, se 

necessário, para estudar o comportamento dos ligantes L-Asn e L-Gln nas diferentes 

L-ASPs, visando obter menor atividade glutaminase e maior atividade asparaginase; 

• Identificar os epítopos nas diferentes L-ASPs e mutar resíduos imunogênicos, 

se necessário, visando diminuir respostas imunes do paciente sobre a droga; 

• Sintetizar, clonar, expressar, purificar e dosar atividades asparaginase / 

glutaminase in-vitro e in-vivo e as respostas imunes associadas às novas 

sequências de L-ASPs geradas depois dos resultados anteriores; 

• Sequenciar todos os genes obtidos; 

• Expressar e purificar as L-ASPs dos isolados 293 e 294; 

• Purificar a L-ASP de mc2155 e do isolado de 271 a partir das diferentes 

construções obtidas; 

• Modificar os parâmetros necessários, como meio, tempo e temperatura de 

expressão, para produzir a L-ASP de mc2155 a partir das construções obtidas com o 

plasmídeo pUS976; 

• Dosar atividades asparaginase / glutaminase in-vitro e in-vivo e estudar in-

vivo as respostas imunes associadas às L-ASPs purificadas de mc2155 e dos 

isolados 271, 293 e 294. 

• Resolver experimentalmente a estrutura tridimensional da L-ASP escolhida e 

otimizada; 

• Criar uma nova plataforma da L-ASP escolhida e otimizada em termos de 

menor imunogenicidade, de maior atividade asparaginase e de menor atividade 

glutaminase para a sua utilização como biofármaco contra células LLA AS-negativa.  
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ANEXOS 
 

Reagentes  
 

LB (Luria-Bertani) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Bacto-triptona BD-Difco 10,0 g / L 
Extrato de levedura Sigma Aldrich 5,0 g 
NaCl Merck 10,0 g 
H2O Mili-Q® - q. s. p 1L 
pH (ajustado com NaOH 10N) Merck 7,2 
Temperatura de estoque - TA 
Autoclavar - 20 min 
 

Tampão de sacarose 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Sacarose Merck 25% g / v 
Tris-HCl pH 8 Merck 50 mM 
EDTA pH 8 Sigma Aldrich 10 mM 
H2O Mili-Q® - q. s. p 30 mL 
Temperatura de estoque - TA 
 

TE 5 X (Tris-EDTA) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-HCl pH 8 Sigma Aldrich 10 mM 
EDTA pH 8 Sigma Aldrich 1 mM 
H2O Mili-Q® - q. s. p 30 mL 
Temperatura de estoque - TA 
 

TBE 5 X (Tris-borato-EDTA) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-base ((hidroximetil)amino-
metano) 

BIO-RAD 54 g 

Ácido bórico USB 27,5 g 
EDTA pH 8 Sigma Aldrich 0,5 M 
H2O Mili-Q® - q. s. p 1 L 
Temperatura de estoque - TA 
 

Tampão de amostra 6 X para DNA (Loading-Buffer) (TA-DNA) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Azul de bromofenol Sigma Aldrich 0,25% (m / v) 
Xileno cianol FF Sigma Aldrich 0,25% (m / v) 
Glicerol Invitrogen 30% (v / v) 
H2O Mili-Q® - q. s. p 20 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 
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Tampão de amostra 4 X para proteínas (Loading-Buffer) (TA-proteínas) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-base 1 M, pH 6,8 Sigma Aldrich 20% (v / v) 
Azul de bromofenol  Sigma Aldrich 0,25% (m / v) 
Glicerol Invitrogen 30% v / v 
H2O Mili-Q® - q. s. p 20 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 
 

Soluções utilizadas no método de Birnboim para extração de DNA plasmidial 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 

Solução P1 
Glicose Sigma Aldrich 50 mM 
EDTA pH 8 Sigma Aldrich 10 mM 
Tris-HCl pH 8 Sigma Aldrich 50 mM 
H2O Mili-Q® - q. s. p. 100 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 

Solução P2 
NaOH Merck 0,2 N 
SDS 
(Dodecil sulfato de sódio) 

BioRad 1% (m / v) 

H2O Mili-Q® - q. s. p 100 mL 
Temperatura de estoque - TA 

Solução P3 
CH3COOK 
(Acetato de potássio) 

 Merck 5 M 

CH3COOH 
(Ácido acético glacial) 

Merck 100% (v / v) 

H2O Mili-Q® - q. s. p 100 mL 
Temperatura de estoque - TA 
 

GYT (Glicerol, Levedura e Triptona) 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Glicerol Invitrogen 10% (v / v) 
Extrato de levedura Sigma Aldrich 0,125% (m / v) 
Triptona BD 30% (m / v) 
H2O Mili-Q® - q. s. p 100 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 
Esterilização - Filtro de 0,22 µm 
 

Gel de poliacrilamida 12% e 4% / Laemmli 0,5 X 

Reagentes Volumes 
Gel de corrida (12%) Gel de separação (4%) 

H2O Mili-Q® 1,98 mL 1,2 mL 
1,5 M Tris-HCl pH 8,8 1,5 mL 0,5 mL 
30% acrilamida / 0,0% bis-
acrilamida 

2,4 mL 0,267 mL 

10% SDS 60 µL 20 µL 
10% APS  
(amônio persulfato) 

60 µL 20 µL 

TEMED (tetrametil etileno 
diamino) 

6 µL 2 µL 

Volume Final ~ 6 mL ~ 2 mL 
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Tampão Laemmli 5 X 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-base (Tris-hidroxi-
aminometano) 

BioRad 15 g 

Glicina BioRad 72 g 
SDS BioRad 5 g 
H2O Mili-Q® - q. s. p 1 L 
Temperatura de estoque - TA 
 

Tampão de lise de E. coli 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-HCl Sigma Aldrich 20 mM (pH = 7,5) 
KCl  Merck 100 mM 
EDTA Sigma Aldrich 5 mM 
H2O Mili-Q® - q. s. p. 500 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 
 

Tampão de lise micobacteriano 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
50 mM HEPES / KOH Sigma-Aldrich / Merck 25 mL 0,5 M (pH = 7,5) 
10 mM MgCl2  Sigma-Aldrich 2,5 mL 1 M 
60 mM NH4Cl Vetec 15 mL 1 M 
Glicerol Invitrogen 50 mL 50% (v / v) 
H2O Mili-Q® - q. s. p. 250 mL 
Temperatura de estoque - 4 oC 
 

Solução de Bjerrum & Schafer-Nielsen 10 X 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-base  BioRad 58,2 g de 48 mM 
Glicina BioRad 29,3 g de 39 mM 
H2O Mili-Q® - q. s. p 1L 
Temperatura de estoque - TA 
 

TBS (Tris-Buffer-Saline) 10 X 
Reagentes / Condições Fornecedor Concentração / Obs. 
Tris-HCl pH 7,5 Merck 100 mL de 1 M 
NaCl Sigma Aldrich 87 g 
H2O Mili-Q® - q. s. p 1L 
Temperatura de estoque - TA 
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Construções plasmidiais 
 

Na seguinte figura (A, B, C, D e F) podem ser observadas as construções 
obtidas dos plasmídeos com seus respectivos insertos (pET28a-ASPmc2155, 
pET28a-ASP271, pET28a-ASP293, pET28a-ASP294, pUS976-ASPmc2155, 
pUS976-ASPmc2155EK). 
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Figura ANEXOS. Desenhos esquemáticos das construções obtidas (pET28a-ASPmc2155, 
pET28a-ASP271, pET28a-ASP293, pET28a-ASP294, pUS976-ASPmc2155, pUS976-
ASPmc2155EK). Construções utilizando o plasmídeo pET28a: com o amplicon contendo o gene da L-
ASP derivado de mc2155 (A), com o amplicon contendo o gene da L-ASP derivado de 271 (B), com o 
amplicon contendo o gene da L-ASP derivado de 293 (C)  e com o amplicon contendo o gene da L-
ASP derivado de 294 (D). Construções utilizando o plasmídeo pUS976: com o amplicon contendo o 
gene da L-ASP derivado de mc2155 com (E) e sem o sítio de reconhecimento por enteroquinase (F). 
KanR: Gene de resistência a canamicina. ori: Origem de replicação reconhecida por E. coli. lacI 
promoter: Promotor do gene lacI. RBS: Sítio de ligação ao ribossomo. 6xHis: Cauda de 6 Histidinas. 
Imagens obtidas através do programa SnapGene®. OriM: Origem de replicação reconhecida por 
micobactérias. P85A: Região promotora do gene do antígeno 85 derivado de M. tuberculosis (Ag85A) 
para a expressão do gene de interesse. SignalP: Região de reconhecimento pela maquinaria de 
expressão micobacteriana para secreção da proteína de interesse. 
 


